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Voorwoord 

Dit boek vormt in eerste instantie het resultaat van een lange weg van onderzoek die zo’n 14 jaar 
geleden startte. Eerst vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen en sinds de laatste zeven jaar bij de 
Universiteit Gent werd ik volop ondergedompeld in de wereld van de rurale archeologie in het zand- 
en cuestagebied rond Gent. Vaak in moeilijke organisatorische omstandigheden ontrafelde er zich 
bij dit onderzoek een complexe en bovenal boeiende rurale wereld. De wijze waarop de 
boerengemeenschappen deze landschappen in het verleden bewerkten en bewoonden, draagt nog 
steeds de kern van mijn interesse in de archeologie weg. Dit boek is voor mij persoonlijk dan ook een 
zeer belangrijke tussenstap in een proces van blijvende kennisverwerving, een moment van 
synthese dat ik als assistent bij de Vakgroep Archeologie van de Gentse Universiteit kon volbrengen. 
Het is echter evenzeer mijn hoop dat deze studie geen eindpunt is, maar eerder een nieuw startpunt 
en een punt van reflectie en debat voor het toekomstig archeologisch onderzoek in het gebied. 

Het is zeker gepast bij aanvang van dit werk allen te danken die gedurende dit lange proces, vaak 
letterlijk, een helpende hand hebben toegestoken of informatie ter beschikking hebben gesteld. Ik 
wil dan ook de vele collega’s danken die hieraan bijdroegen op één of ander wijze: Jan Bastiaens, Luc 
Bauters, Matthieu Boudin, Tim Bellens, Jasper Deconynck, Koen Deforce, Janiek Degryse, Wouter 
Dhaeze, Dieter Demey, Marc Dewilde, Adelheid De Logi, Jeroen De Reu, Saskia De Vos, Nele 
Eggermont, Anton Ervynck, Kristof Haneca, Henk Hendrikse, Bieke Hillewaert, Yann Hollevoet, Jan 
Huyghe, Hans Jongepier, Sentine Kodde, Wouter Lammens, Lien Lombaert, Els Patrouille, Yves 
Perdaen, Marnix Pieters, Sibrecht Reniere, Jacques Semey, Nele Vanholme, Sofie Vanhoutte; David 
Vanhee, Mark Vanstrydonck, Mieke Van De Vijver, Robert van Dierendonck, Koen Verboven, 
Frederique Reigersman, Jean-Piere Van Roeyen, Jeroen Van Vaerenbergh, Arne Verbrugge, Lieven 
Verdonck, Geert Verhoeven en Elke Wesemael en vele anderen die ik nu vergeet.  

In het bijzonder zijn er enkele personen die door de jaren heen meer dan gewaardeerde collega’s 
zijn geworden. Joris Angenon, Bart Cherreté, Koen De Groote, Guy De Mulder, Johan Deschieter, 
Johan Hoorne, Pieter Laloo, Jan Moens en Steven Mortier wil ik dan ook van harte danken voor het 
delen van hun inzet, vakkennis en vriendschap op het veld en daarbuiten. 

Ik had de laatste jaren ook het genoegen te kunnen werken tussen een groep van fijne collega’s 
“van het derde” met wie het steeds leuk werken, bijpraten of tafelen was. Sommigen onder hen 
droegen een speciale steen bij aan dit werk. Zo zijn de prachtige tekeningen van aardewerk en 
menig gescand beeld in dit werk van de hand van Joris Angenon. De GIS-omgeving en de databank 
werden opgezet door de betreurde Marc Meganck die ons veel te vroeg verliet en een blijvende 
leegte nalaat op de dienst. Wouter Gheyle, Frederic Lamsens, Birger Stichelbaut en Eline Deweirdt 
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sprongen in de bres met hun IT-kennis. Frederic en zijn collega Gitte Callaert hielpen me ook qua 
vormgeving door de eindspurt. Dat deden ook Mieke Vandevijver en Johan Hoorne. Zij maakten de 
pdf-files en ontwikkelden de bijgevoegde CD-ROM. Het kaftontwerp werd ook door Johan gemaakt. 
Kritische nalezers vond ik in Jan Dumolyn, Myriam Hesta en Elke Wesemael. Dank voor jullie mooi 
en nuttig werk! 

Gedurende het onderzoek kon ik vaak terecht bij binnen- en buitenlandse collega’s voor 
informatie en bovenal stimulerende inhoudelijke discussies. Dank daarvoor aan Geertrui 
Blancquaert, Cécilia Courbot-Dewerdt, Patrick Degryse, Michael Dietler, Anton Ervynck, Xavier 
Deru, Alain Ferdière, Stijn Heeren, Henk Hendrikse, Henk Hiddink, Alain Jacques, Roger Langohr, 
Patrick Monsieur, Martin Pitts, Denis Maréchal, Marleen Martens, Frank Mostaert, Tania Oudemans, 
Pierre Ouzoulias, Gilles Prilaux, Carole Quérel, Nico Roymans, Jeremy Taylor, Erik Thoen, Jan 
Thijssen, Paul Tyers, Dries Tys, Koen Verboven, Peter van den Broecke, Harry van Enckevort, Robert 
van Dierendonck, Robert van Heeringen, Paul Van Ossel, Alain Vanderhoeven, Jan Vanmoerkerke, 
Ivo Verhaeghe, Wouter Vos, Steve Willis en Arjan Zuiderhoek. 

Zeer in het bijzonder wil ik echter Pascal Quérel vermelden met wie ik via de Universiteit van 
Lille en INRAP een intensieve en vruchtbare samenwerking kon opzetten voor de uitwisseling van 
gegevens uit de rurale archeologie van Noord-Frankrijk en Vlaanderen. Helaas ontviel ook Pascal 
ons plots vorig jaar. Zijn inzet en inzicht in de archeologie van de rurale wereld is steeds een grote 
stimulans voor me geweest.  

Mijn dank gaat natuurlijk zeker ook uit naar de voorzitter en de commissarissen van de 
commissie die dit werk beoordelen en in het bijzonder de buitenlandse leden Prof. dr. Nico Roymans 
en Prof dr. Paul Van Ossel. De bezoeken aan hun instituten in Amsterdam en Parijs waren steeds erg 
stimulerend en brachten me vaak tot nieuwe inzichten. De Gentse leden Prof. dr. Jean Bourgeois en 
Prof. dr. Frank Vermeulen wil ik natuurlijk ook danken, voor de discussies terzake op de dienst en 
het ter beschikking stellen van gegevens. Dank ook aan mijn promotor, Prof. dr. Arjen Bosman, die 
me in de voorbije jaren een bijzonder grote vrijheid toestond in de ontwikkeling van deze studie. 

Het laatste en ook het belangrijkste woord van dank wil ik natuurlijk richten tot mijn familie. 
Mijn ouders die me de kans boden om deze studies aan te vangen en ook steeds bereid waren in de 
bres te springen wanneer het tijdens het tot stand komen van dit werk gezinsorganisatorisch nodig 
was. Ook mijn schoonouders droegen hierin hun steentje bij waar ze dat konden.  

De grootste dank ben ik echter zeker verschuldigd aan Myriam, Arnout en Matthijs zonder wiens 
begrip en steun in vaak moeilijke momenten dit boek er nooit zou gekomen zijn. Aan Arnout & 
Matthijs wil ik dit werk dan ook graag opdragen. 
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Hoofdstuk 1  

Inleiding 

1.1 Algemene inleiding 

At Civilem immensis auctibus universa Germania extollebat, societate nobilissimis obsidum 
firmata. ille, ut cuique proximum, vastari Ubios Trevirosque, et aliam manum Mosam amnem 
transire iubet, ut Menapios et Morinos et extrema Galliarum quateret, actae utrobique 
praedae… (Tacitus, Historiae, IV, 28) 

Wanneer Iulius Civilis in 69AD een groep opstandige volgelingen over de Maas zendt om de civitates 
van de Morini en de Menapii te teisteren en er buit te maken, associeert Tacitus deze gebieden met de 
uitersten van (beide) Gallia’s: et extrema Galliarum. Het perifere karakter van deze civitates uit 
Romeins, of beter uit Mediterraans oogpunt werd door Tacitus duidelijk benadrukt en hij refereerde 
daarmee eigenlijk ook aan wat Vergilius al eerder over de Morini had geschreven: extremi hominum: 
de versten van de mensen (Vergilius, Aeneïs, VIII, 727). Het woordgebruik verwees daarmee direct 
naar wat in het Romeinse wereldbeeld alsdusdanig al bekend was over de regio nabij de Noordzee: 
een barbaricum, ver weg gelegen van het geciviliseerde Rome.  

Dit negatieve mens- en cultuurbeeld bleef doorheen de geschiedenis doorleven in de 
beeldvorming en de perceptie van de “Romanisatie” van deze noordelijke stammen. Met de 
ontwikkeling van de rurale nederzettingsarcheologie in West-Europa in de tijd rond de Tweede 
Wereldoorlog, ontstond er een langzame nuancering en bijstelling in dit beeld. Door de toepassing 
van post-koloniale discoursanalyse en sociologische verklaringsmodellen werd in de periode tussen 
1980 en 1990 voorgoed komaf gemaakt met deze normatieve cultuuropvattingen. De studie van de 
integratieprocessen van de verschillende inheemse gemeenschappen in, en de interactieprocessen 
met het Imperium Romanum  groeide uit tot een volwaardig onderzoeksvoorwerp en de interactie 
tussen Rome en de overwonnen volkeren zowel op het niveau van het individu en zijn identiteit als 
op het vlak van de staatsstructuur, vormen sindsdien het voorwerp van een intens en boeiend 
internationaal historisch-archeologisch debat waaraan ondertussen al heel wat studies zijn gewijd. 
Voorliggend werk wil zich in deze onderzoekstraditie inschrijven en er een bescheiden bijdrage aan 
pogen te leveren. Meer specifiek wordt getracht in het licht van het internationale onderzoekskader 
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een inzicht te bekomen in de transformatieprocessen binnen de sociale systemen van de lokale 
samenlevingen zoals die door de materiële cultuur tot uitdrukking worden gebracht in een deel van 
de civitas Menapiorum, een noordelijke uithoek van de provincie Gallia Belgica die heden ten dage 
deels gelegen is in Vlaanderen en Nederland (Figuur 1.1). 

 

Figuur 1.1 De civitas Menapiorum en de onderzoeksregio (oranje) gesitueerd in het provinciaal-Romeins 
administratief kader van Gallië en Germanië. 

De regio is voor Vlaanderen zowel als voor Nederland telkens een gebied dat tot vrij recent 
verstoken bleef van een archeologische gefundeerde synthetiserende beeldvorming omtrent 
integratie van de agrarische samenlevingen in het Imperium. Het duurde immers tot de late jaren 
’80 – vroege jaren ‘90 van vorige eeuw vooraleer er hieromtrent een eerste bewuste vraagstelling in 
Vlaanderen werd geformuleerd, meer bepaald in de kleine microregio van het zandige interfluvium 
van Leie en Schelde in Oost-Vlaanderen (Vermeulen 1992a), een gebied dat ten dele in deze studie is 
geïntegreerd.  

Door de specifieke organisatorische situatie in het beheer van het archeologisch patrimonium in 
het studiegebied kwam er gedurende de laatste twee decennia een nieuw en omvangrijk 
gegevensbestand aan het licht dat toelaat om op basis van enkele vraagstellingen en door middel 
van de studie van materiële cultuur in een brede betekenis van het woord, een beeld te creëren van 
de lokale gemeenschappen die er leefden tussen 100BC en 400AD. Dit beeld mag dan wel 
gefragmenteerd en vertekend zijn door factoren van diverse aard, de verzamelde gegevens tonen in 
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vergelijking met de omgevende zones in Vlaanderen toch duidelijk aan dat het kennispotentieel er 
aanzienlijk groter is en bijgevolg meer verrechtvaardigbare gevolgtrekkingen kan toelaten. Dit laat 
naar onze mening zeker ook toe om door de studie van deze complexen in dit document een forse 
stap voorwaarts te zetten in de karakterisering van de sociale systemen van de lokale 
gemeenschappen in de regio, maar ook in de noodzakelijke interpretatie van deze gegevens in een 
breder onderzoekskader met betrekking tot Romanisatie van de noordelijke provinciaal-Romeinse 
wereld. Het objectief van dit onderzoek ligt dus op meerdere vlakken. We hopen zo tot een analyse 
en onderbouwde interpretatie te komen van enkele kenschetsende elementen die mee vorm helpen 
geven aan aspecten van identiteit uit deze boerenmaatschappij en dit in een perspectief van 
transformatie in de habitus, de natuurlijkheid van het dagelijkse materiële handelen. Met deze studie 
hopen we echter ook een referentiekader uitgebouwd te hebben voor toekomstig onderzoek in het 
gebied, een ijkpunt dat moet toelaten om nieuwe gegevens te plaatsen, maar evenzeer om de 
interpretaties hier gemaakt later weer in vraag te stellen. Als we met dit werk ook maar één ambitie 
zouden hebben dan is die om de lezers er toe aan te zetten om na te denken over het hier 
gepresenteerde beeld van deze lokale gemeenschappen en hoe we tot verdere verfijning en 
verandering ervan kunnen komen.  

1.2 Geografische en chronologische afbakening van het onderzoek 

Het onderzoeksgebied omvat het noordelijke deel van de civitas Menapiorum, gelegen in de Romeinse 
provincie Gallia Belgica. Chronologisch strekt het onderzoek zich uit van het einde van de Late 
IJzertijd, ca. 100BC -La Tène III in het systeem van Déchelette, La Tène D1 in de terminologie van 
Reinecke en La Tène Finale in de opdeling van Hatt & Roualet- tot aan de klassieke datum voor het 
einde van de Romeinse tijd in Noordwest Europa in 410AD. Binnen de Romeinse periode maken we 
een onderscheid tussen de vroeg-Romeinse tijd (ca. 50BC-70AD), de midden-Romeinse tijd (ca. 70-
275AD) en de laat-Romeinse tijd (ca. 275-410AD). 

Op de historische genese en ontwikkeling van de begrenzing van de civitas wordt later 
(Hoofdstuk 6) dieper ingegaan maar op basis van de bronnen (De Laet 1961; Bogaers 1971) wordt 
algemeen aangenomen dat de noordelijke grens met de civitas Frisiavionum samenvalt met de huidige 
–en tevens Romeinse- loop van de Oosterschelde. In het westen vormt de Schelde eveneens de 
grens, doch daar met de civitas Nerviorum. De zuidelijke grens met de civitas Morinorum valt met de 
valleien van de Scarpe, Deule, Leie en Aa samen. In modern geopolitiek perspectief gezien, betekent 
dit dat de civitas Menapiorum over drie landen verdeeld ligt. In Nederland betreft het een fors deel 
van de provincie Zeeland, in België de volledige provincie West-Vlaanderen en het westelijk deel 
van de provincie Oost-Vlaanderen, in Wallonië het uiterste noordwestelijke deel van Henegouwen 
en in Frankrijk het meest noordelijke deel van het département Nord-Pas-de-Calais (Figuur 1.2).  

Op basis van Thiessen-polygonen, een geografisch model waarbij de onderlinge afstanden tussen 
de centrale plaatsen van de civitas een basiscriterium zijn in de afbakening van de grenzen, wordt de 
omschrijving van de civitas Menapiorum totaal verschillend gedefinieerd. Door de excentrische 
positie van de hoofdstad castellum Menapiorum (Fr.) komt de noordelijke civitasgrens veel zuidelijker 
te liggen, grosso modo op de lijn Gent-Oostende, terwijl het gebied dat daar ten noorden van ligt de 
civitas Frisiavionum vormt (zie bv. de kaarten in Bloemers 1983; Roymans 1996).  
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Figuur 1.2 Afbakening van de civitas Menapiorum op basis van de historische bronnen (naar: Thoen 1989: 
69). 

In het kader van deze studie worden de door De Laet (1961) op basis van historische bronnen 
gedefinieerde grenzen gehanteerd. Deze lijken bovendien een heel goede bevestiging te vinden in de 
verspreidingspatronen van de heiligdommen langsheen de rivieren (infra: Hoofdstuk 11). De 
begrenzing wordt overigens niet alleen beargumenteerd op basis van bronnen uit de tijd, maar ook 
door vroeg- en volmiddeleeuwse tekstbronnen waaruit duidelijk blijkt –ook taalkundig- dat het 
studiegebied wel degelijk deel uitmaakte van de civitas Menapiorum. Die was immers zelf 
onderverdeeld in enkele pagi, waaronder volgens de Middeleeuwse teksten de pagus Mempiscus, de 
pagus Iseretius en een deel van de pagus Tarvanenis ressorteerden. Onder Karel de Kale schrijft men in 
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847 overigens: territorium Menapiorum quond nunc Mempiscum vocant (De Laet 1961: vn 51). Deze 
grenzen worden ook teruggevonden in de dioceses.  

Het onderzoeksgebied neemt de noordelijke helft van het ruime civitasterritorium in. Het is een 
regio van ca. 4600km² groot die zich uitstrekt ten zuiden van de Oosterschelde en ten westen van de 
Schelde tot onder Gent bij Deinze aan de Leie. Vanaf daar valt de zuidelijke begrenzing samen met 
een denkbeeldige lijn die noordoostelijk tot aan Oostende en de Noordzeekust loopt. Deze zuidelijke 
aflijning is anderzijds ook niet helemaal arbitrair; ze is immers concordant met de overgang tussen 
de zandige gronden in het noorden en de meer lemige bodems in het zuiden. Ook ten oosten van 
Gent waar de grens van de civitas samenvalt met de Schelde, zet zich dit onderscheid in bodems en 
bijgevolg ook in landschappen door. Het spreekt echter voor zich dat deze diversiteit in bodems 
evenveel variatie in ecotopen weerspiegelt en bijgevolg ook voor de kennis van de lokale 
gemeenschappen van groot belang is. Als basis om de landschappelijke verspreiding van sites en 
onderwerpen weer te geven werd daarom een kaart gemaakt waarop de belangrijkste 
bodemassociaties weergegeven zijn (Figuur 1.3). In Hoofdstuk 7 wordt dieper ingegaan op de 
opbouw van dit instrument, maar we willen het hier toch al afbeelden omdat het in de studie al 
eerder dan in Hoofdstuk 7 wordt gebruikt. Gezien de omvang van de kaart werd er voor gekozen de 
legenda met de bodemassociaties hier de eerste maal volledig af te beelden, en later in gereduceerde 
versie weer te geven in functie van de noodzaak van het weergegeven onderwerp. 

Verder wordt het gebied centraal verdeeld door een lijn met oost-west verloop die grotendeels 
met de actuele grens tussen België en Nederland samenvalt en het geomorfologisch onderscheid 
maakt tussen de polders van de getijdenschelde- en de Noordzee enerzijds en de door rivieren en 
beken doorsneden zand- en kleigronden van het binnenland anderzijds. Dit onderscheid zet zich 
ook westelijk verder tussen de Vlaamse kustvlakte en het pleistocene zandige hinterland. 
Geomorfologisch en landschappelijk onderscheiden we binnen dit gebied dan ook verschillende 
ecoregionale basiseenheden (Sevenant et al. 2001). 

Een sterk beeldverstorende landschappelijke factor is natuurlijk de moderne bebouwing. Het 
gebied kent vandaag wel hoofdzakelijk een landbouw- en woonfunctie, grote industrie is toch 
prominent doch sterk gelokaliseerd aanwezig op de rechteroever van de Schelde in het uiterste 
noordoosten van het gebied (Waaslandhaven), op de as rond het kanaal Gent-Terneuzen en in het 
westen in en rondom de havens van Zeebrugge en Vlissingen. Verder verstoren de historische 
steden Gent, Brugge, Middelburg, Sint-Niklaas, Oostende en Eeklo ook sterk de waarnemingen. 
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Figuur 1.3 Bodemassociatiekaart die als kaartbasis in de studie wordt gebruikt. 
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1.3 Keuze voor het onderzoeksgebied 

De redenen om dit onderzoeksgebied nauwkeuriger onder de loupe te nemen zijn meervoudig. Ten 
eerste is er uit deze regio sinds 1990-1995 een continue stroom aan nieuwe opgravingsinformatie op 
gang gekomen. Zowel kwantitatief als kwalitatief betreft het bovendien gegevens die zeker toelaten 
om vernieuwde inzichten in de lokale gemeenschappen en hun sociale systemen toe te laten, temeer 
omdat er voor 1990 omzeggens geen goede contextuele informatie beschikbaar was. Ten tweede 
graafden we zelf heel wat van deze gegevens op tijdens de laatste 14 jaar. Dat maakt de keuze van dit 
gebied natuurlijk ook evident, alleen al door redenen van toegankelijkheid van de gegevens en 
doordat we zelf het volledige studieproces van de sites doorlopen hebben. Een andere reden kan ten 
derde zeker gevonden worden in het feit dat het studiegebied al eerder in verschillende 
onderzoeksprojecten (deels) als voorwerp van studie aan bod was gekomen. We denken daarbij in 
eerste instantie aan de inventarisaties die Thoen uitvoerde in het Waasland (1966) en de Kustzone 
(1978), maar ook de Landesaufnahme die Vermeulen realiseerde in het zandige interfluvium van Leie 
en Schelde (Vermeulen 1992a). Bovendien werden in dit gebied vanuit de Universiteit Gent ook 
meerdere veldkarteringen in het kader van licentiaatstheses uitgevoerd (De Mulder 1994). Ook de 
intense luchtfotografische prospecties uitgevoerd door J. Semey in samenwerking met de Vakgroep 
Archeologie van de Universiteit Gent, en het onderzoeksproject naar de kennis van veldindelingen 
en wegverbindingen in de civitas Menapiorum (Vermeulen & Antrop 2001) zijn grotendeels gefocust 
geweest op het gebied. Recent nog werd een doctoraatsonderzoek afgerond dat de aanvoer van 
amforen als voorwerp had (Monsieur 2005). Deze nieuwe studie in een ruime regio kan dus verder 
bouwen op een dataset en onderzoekstraditie die binnen de Vakgroep Archeologie sinds 1966 
gevoerd werd. De resultaten uit deze eerdere projecten kunnen waar dat kan ook meegenomen 
worden als bron van informatie of als referentiepunt voor analyse of interpretatie. Bovendien, 
binnen het gebied zijn ook drie intergemeentelijke (ADW, RAAKVLAK en KLAD) diensten actief, 
evenals de wetenschappelijke instelling voor onroerend erfgoedonderzoek van de Vlaamse 
Gemeenschap (VIOE) waardoor dit wellicht één van de best bestudeerde regio’s in Vlaanderen kan 
genoemd worden. Ook het onderzoek van deze diensten stond ten dele ter beschikking. De keuze 
voor deze onderzoeksregio is dan ook om alle hoger geschetste redenen voor de hand liggend. 

1.4 Opbouw van het document 

1.4.1 Vormelijke opbouw en hantering 

Deze studie is opgebouwd uit een digitaal en een analoog vorm gegeven onderdeel (Figuur 1.4). In 
het boek komen aspecten aan bod die betrekking hebben tot theorie, analyse en interpretatie. Op de 
bijgevoegde CD-ROM werden op digitale wijze de verschillende bouwstenen geklasseerd waarop in 
het analoge document de analyse en interpretatie uiteindelijk werden opgebouwd. Het 
gegevensbestand waarop deze studie stoelt, is immers vrij omvangrijk aan de basis en bestaat uit 
meerdere gepubliceerde en ongepubliceerde opgravingsverslagen, materiaalstudies van 
opgravingen en synthesestudies die gespreid over meerdere jaren door onszelf werden 
geproduceerd, of waaraan we onze medewerking verleenden. Ook zijn er opgravingen uitgevoerd 
door collegae die we in het kader van de finalisatie van ons onderzoek mochten herwerken en 
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waarvan onze bevindingen in rapportvorm zijn toegevoegd in de categorie ongepubliceerde 
verslagen en studies. Het was door de hoeveelheid helaas onmogelijk om deze bijdragen allemaal af 
te drukken en analoog toe te voegen. Niettemin mag dit geen reden zijn om te twijfelen aan het feit 
dat deze deelstudies een essentieel onderdeel zijn en de basis vormen van dit proefschrift. Daarom 
werd gezorgd voor een vlotte toegankelijkheid aan de hand van navigatie over een geactiveerde 
kaartbasis met aanduiding van de vindplaatsen, waardoor op interactieve wijze snel toegang kan 
verkregen worden tot de rapporten en artikels.  

 

 

Figuur 1.4 Schematische opbouw van de studie. 

Deze studie vormt in de eerste plaats natuurlijk ook een synthese van 14 jaar onderzoek en 
opgravingen, waarvan het gros door onszelf werd uitgevoerd of geleid, of waarvan we een 
aanzienlijk deel in het onderzoeksproces voor onze rekening namen (materiaalstudie bijvoorbeeld). 
Het spreekt echter voor zich dat de kwaliteit van de wijze waarop de data verzameld of bestudeerd 
werden, gezien over die lange periode, een grote diversiteit vertoont. We achten dit een 
onoverkomelijk en ook wel logisch feit. Het onderzoek ging in de periode immers snel vooruit en 
nieuwe gegevens kunnen natuurlijk onmogelijk in al gepubliceerde artikels worden aangepast. Dat 
probleem stelde zich met name duidelijk in de studie van het (handgevormd) aardewerk. We hebben 
dit trachten op te lossen door alle data met betrekking tot het handgevormd aardewerk en de 
tellingen van de verschillende aardewerkcategorieën in een databank te hernemen, dit in associatie 
met enkele velden die de aard en lokalisatie van de site omschrijven. Ook de databank werd op de 
CD-ROM toegevoegd en is consulteerbaar. De resultaten van de bevraging worden in dit document 
besproken.  
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1.4.2 Inhoudelijke opbouw 

Het boek zelf is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. In de inleidende beschouwingen van 
hoofdstuk 1 komen de geografische afbakening, de brede onderzoekscontext waarin deze studie een 
plaats hoopt in te nemen, en de opbouw van het boek aan bod. In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch 
kader uitgelegd dat mede vorm heeft gegeven aan de vraagstellingen, methodes en interpretaties 
die in de studie aan bod komen. In hoofdstuk 3 wordt de stand van zaken in de nationale en 
internationale wetenschappelijke onderzoekscontext met betrekking tot de studie van de lokale, 
agrarische gemeenschappen uit de Romeinse periode behandeld. Bijzondere aandacht is er daarbij 
voor de historiografie van de onderzoeksactiviteit in de studieregio en aan de heersende 
beeldvorming over inheemse gemeenschappen in het gebied. De gebruikte bronnen worden 
vervolgens in hoofdstuk 4 kort opgelijst. Het is aan te bevelen om in dit stadium via de CD-ROM vrij 
door het gegevensbestand te navigeren en enkele grotere rapporten al van nabij te bekijken. Voor 
wat betreft de methoden van analyse worden sommige concrete aspecten bij de afzonderlijke 
hoofdstukken in detail behandeld. Op basis van het theoretische- en onderzoekskader worden in 
hoofdstuk 5 de onderzoeksvragen en -objectieven geformuleerd. In hoofdstuk 6 komt op basis van 
de tekstbronnen de sociopolitieke integratie van de Menapii in het Imperium aan bod. Om de 
context te begrijpen waarin de boerengemeenschappen leefden en werkten is het natuurlijk ook van 
belang inzicht te verwerven in het biotische kader. In hoofdstuk 7 wordt daarom dieper ingegaan op 
het landschap. De hoofdstukken 8, 9 en 10 vormen een belangrijk onderdeel van de studie en 
omvatten de analyse van de morfologie, verspreiding, en transformatie van de boerderijen over de 
voornaamste landschapstypes. Aspecten van religie en rituelen worden in hoofdstuk 11 behandeld, 
met inbegrip van de dodenritus. In hoofdstuk 12 komen vervolgens sites aan bod die wijzen op de 
militaire occupatie in de regio. De materiële cultuur, en in het bijzonder de typo-techno-
chronologische karakterisatie van het handgevormd aardewerk in inheemse traditie, wordt 
uitvoerig in hoofdstuk 13 belicht, samen met aspecten van gebruik, identiteit en transformatie 
ervan, en de relatie met de handelsgeografie van het gedraaide aardewerk. De agrarische economie 
die met de boerenmaatschappij en haar sociale structuur verbonden is, komt in het hoofdstuk 14 
aan bod. Ook de wijdere economische rol van het gebied in de context van het Imperium wordt 
belicht. In het hoofdstuk 15 worden bovenstaande analyses en deelinterpretaties samengebracht in 
de synthese. Daarbij worden de transformaties in materiële uitdrukkingen van identiteit van de 
lokale gemeenschappen samengebracht en geplaatst tegen een historisch-politieke, economische en 
landschappelijke context. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de tekortkomingen in de dataset 
en het onderzoekstraject en worden ook voorstellen geformuleerd voor toekomstig onderzoek. Tot 
slot worden de conclusies geformuleerd. Het boek wordt afgesloten met de lijst van geconsulteerde 
literatuur. 
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Hoofdstuk 2  

Het theoretisch kader 

2.1 Inleiding 

In deze studie komen theoretische concepten aan bod die wortelen in disciplines die aan de 
archeologie verwant zijn, voornamelijk in de sociologie en de antropologie. Deze wetenschappen 
vormen sinds het ontstaan van de New Archaeology tot in de post-processuele en post-
structuralistische archeologie, vaak een dankbare bron van inspiratie in het creëren van 
verklaringsmodellen voor archeologisch vastgestelde feiten, conformiteit en discrepanties Ze 
helpen ons in onze geest een wereld tot leven te roepen die zich fractionair en meestal louter 
materieel heeft overgeleverd. De mate en de wijze van kenbaarheid van deze wereld aan de hand 
van de objecten in de meest ruime betekenis van deze term, is en zal steeds de inzet blijven van een 
intens debat waarbij de standpunten heen en weer slingeren tussen een strak fenomenologisch en 
analytisch, ervarend en beschrijvend uiterste enerzijds, en een sterk semiotisch, leesbaar en 
interpretatief uiterste anderzijds. We hopen in onze studie een dialectische wisselwerking tussen 
beide benaderingen te hanteren, waarbij we op basis van analytische handelingen tot een 
leesbaarheid van het gegevensbestand komen en mogelijke interpretaties en reconstructies van 
sociale handelingen en sociale systemen kunnen voorstellen.  

Doorheen het werk worden verschillende aspecten gehanteerd die hun oorsprong vinden in 
structuralistisch-semiotisch benaderingen of er het gevolg van zijn. In dit hoofdstuk wensen we de 
gebruikte concepten uit te diepen en in hun respectievelijke contexten van ontstaan en toepassing 
te plaatsen. Dit is belangrijk omdat ze het denkkader waarin de vraagstellingen en interpretaties in 
het onderzoek werden gevoerd, mee tot stand brachten. De studie van de huizenbouw en materiële 
cultuur van de inheems-Romeinse lokale gemeenschappen kan zo niet los gezien worden van het 
brede veld van de material culture studies; noch kunnen gehanteerde concepten zoals (culturele) 
identiteit, etniciteit of habitus vervreemd worden van hun respectievelijke antropologisch-
sociologische achtergronden. Gezien hun belang in de methode en het interpretatieve kader dat 
hier wordt toegepast, worden ze in onderstaande paragrafen wat dieper geduid. Hetzelfde geldt 
speciaal ook voor het paradigma Romanisatie, dat volgens ons als het ware steeds meer als een voor 
de (provinciaal-) Romeinse archeologie eigen toegepaste vorm mag begrepen worden van een 
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structuralistisch-semiotisch interpretatiemodel of werkkader, ja zelfs vraagstelling. Meer specifieke, 
onderwerpgerichte en toegepaste theoretische onderbouw komt verder telkens per hoofdstuk 
afzonderlijk aan bod om zo in een beter begrippenkader te voorzien bij de respectievelijke 
onderwerpen en de methodes waarmee ze bestudeerd zijn. 

2.2 Materiële cultuur  

Material Culture Studies mogen tegenwoordig dan wel vanuit meerdere invalshoeken van de social 
sciences bedreven en geclaimd worden, zonder twijfel behoren ze tot de core business van de 
archeologie. Toch kan zeker ook gesteld worden dat de steeds bredere verwevenheid van meerdere 
disciplines in het theoretisch en analytisch onderzoek naar materiële cultuur enkel maar de studie 
van het verleden door middel van haar materiële relicten ten goede kan komen, en dat ondanks het 
levendige debat omtrent het discursieve of niet-discursieve betekenisniveau van materiële cultuur 
(zie bv. Buchli 2004; Tilley et al. 2006). 

Voor een sterk op materiële data gerichte discipline zoals de archeologie hebben aan 
basisstructuur exogene interpretatieve concepten zoals bijvoorbeeld Roland Barthes’ (1965) of 
Foucault’s (1970) semiologie en structuralisme een bruikbaar interpretatief instrumentarium 
opgeleverd dat helpt betekenis te geven aan de verzamelde materiële data. Ze leverden 
epistemologische en ontologische denkkaders op die ons toelaten om de materiële wereld diep te 
doorgronden (zie bv. Hodder 1982; 1986). De introductie van deze concepten in de archeologie wordt 
door sommigen zelfs als dé belangrijkste paradigme shift beschouwd die de discipline heeft gekend 
(Tilley 1989: 185). Het object bezit een structuur van “tekensystemen” en krijgt bijgevolg een 
“leesbare” betekenis die ons helpt de wereld zoals die zich voordoet door het object, te verklaren. 
Belangrijk in de semiotische benadering is dat materiële cultuur ook historisch en cultureel variabel 
kan zijn, en niet louter een onderdeel van en middel tot sociale relaties zoals in een meer klassieke, 
structuralistische opvatting van materiële cultuur het geval zou zijn. De objecten zelf, hoe ze eruit 
zien en van welke componenten ze gemaakt werden, is voor de semiotici echter een bijna louter 
triviaal feit. Voor hen is de diepere structurele mening zoals die in de tekensystemen weerspiegeld 
wordt betekenisvol.  

De wijze waarop echter concreet aan het linguïstisch-methodologisch proces van het “lezen” van 
objecten als “tekensystemen” vorm wordt gegeven, is vaak het voorwerp van debat, bijstelling en 
kritiek gebleken. Hodder vatte naderhand de kritiek treffend en op metaforische wijze samen door 
te stellen dat een tekst niet alleen geschreven maar ook gelezen dient te worden (Hodder 1989: 68). 
Aansluitend, vanuit fenomenologische hoek en in het spoor van de filosoof Heidegger, werpt men in 
het laatste decennium steeds vaker op dat het object dat wordt waargenomen, zowel een landschap 
(Ingold 1993; Tilley 1994) als een artefact (bv. een mand: Ingold 2000: 339-48) in eerste instantie een 
subjectief product is van onze zintuigen; het gaat voor de fenomenologische invalshoek om het 
begrijpen en beschrijven van dingen zoals ze door het subject ervaren worden of anders gezegd, 
tussen Being en Being-in-the-world (Tilley 1994: 12 op basis van Heidegger’s Sein). Waar de 
structuralistische aanpak het bestaan van het object als een gegeven feit beschouwt, graaft de 
fenomenologie dieper, meer existentialistisch, en vraagt zich af waarom iets een gegeven is en niet 
niets. Het volledige potentieel van de fenomenologie op het veld van de materiële cultuur is echter 
verre van ontgonnen (Thomas 2006: 57) en het is volgens ons vooralsnog onduidelijk waar deze 
visie, zonder objectiverend, bruikbaar en concreet handelingskader voor te stellen, toe kan leiden. 
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Meer bruikbare objectivatietheorieën met een sociaal-systemische interpretatie werden door Pierre 
Bourdieu (1972; 1977; 1990) of Anthony Giddens (1984) bepleit. Zij wilden vooral de complexiteit en 
de specificiteit van de sociale systemen onderzoeken en categoriseren. Hun werken lieten ook 
steeds meer ruimte voor het individu als handelend persoon en leidden uiteindelijk tot een groter 
besef van de complexiteit en hybriditeit van de materiële wereld en de interactie met het individu 
en zijn wil of agency. Belangrijk in onze studie is zeker de visie die Bourdieu (1977) hieromtrent 
ontwikkelde (cfr. ook infra 3.2.) en waarin materiële cultuur als product van sociale handeling een 
instrument kan zijn om de habitus en bijgevolg ook aspecten van identiteit vorm te geven en hoe 
anderzijds de materiële wereld bijgevolg ook bijdraagt tot de reproductie van de habitus (Tilley 2006: 
8-9). 

Steeds meer verschuift de klemtoon in het debat omtrent materiële cultuur dus naar het sociale, 
naar aspecten van identiteit van individuen en groepen en de dingen die ze maken en gebruiken in 
verschillende situationele en tijdsbepaalde contexten. Ook de materialiteit zelf wordt als sociaal 
gezien en zo kan ook technologie niet los gezien worden van het sociale (Lemonnier 1993; 2002). 
Objecten hebben net als mensen geen vaste betekenis maar wel een eigen culturele biografie die in 
hoge mate contextueel en situationeel bepaald is (Appadurai 1986; Kopytoff 1986) maar die ook een 
actieve invloed en betekenis kunnen uitoefenen op hun gebruikers. Ook aan objecten wordt dus een 
agency toegekend zoals Wobst (2000: 48) misschien wat overduidelijk doch treffend stelt:  

Artifacts do not tell stories; they create and modify stories. 

Aan bovenstaande zeer gecondenseerd weergegeven theoretische omkadering van materiële 
cultuur ligt o.i. eerst en vooral een sterke invloed van Marx’ en Engels’ historisch-materialistische 
en dialectische benadering van de maatschappij ten grondslag, daarbij de bijstellingen of kritiek 
terzijde gelaten, in het bijzonder en terecht op wat men hun economisch reductionisme zou kunnen 
noemen. Het materiële object wordt aanzien als het resultaat van de alledaagse materiële productie 
(praxis), en dat geldt hier evenzeer voor een roerend goed zoals een potscherf handgevormd 
aardewerk als voor een onroerend goed zoals een landschap of een woonstalhuis. Een artefact is 
geen inert betekenisloos ding maar bezit een historische relevante materialiteit die, zo bleek 
naderhand dankzij de semiotici, aan het verleden een multi-dimensioneel leesbare betekenis geeft. 
De wijze waarop dit proces van lezen geschiedt, is echter het voorwerp van sterk tijdsbepaalde 
opinies en is a fortiori wellicht zelfs van ondergeschikt belang, gegeven het onomkoombaar 
tijdsbepaald kader waarin iedere onderzoeker zich situeert. Het structuralistisch-semiotisch 
perspectief genereert echter bovenal positieve denkkaders en instrumentaria om betekenis te geven 
aan de materiële data die door de archeologie elke dag gestaag terug in het heden geplaatst worden 
en die op dialectische wijze door continue interactie met de gegevensgroep en andere disciplines, 
invulling moeten geven aan de historische reconstructie van verdwenen sociale systemen. Op basis 
van deze theoretische instelling kan een voorstel tot omschrijving van materiële cultuur worden 
opgesteld zoals die in deze studie aan bod komt. 

Aan de grondslag van de hier gehanteerde definitie van materiële cultuur liggen de concepten uit 
het onvolprezen basiswerk “In small things forgotten” van James Deetz (1977: 35):  

Material culture is that sector of our physical environment that we modify through 
culturally determined behavior. 
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Aan de term materiële cultuur wensen we vanuit het hoger uiteengezette structuralistisch-
semiotisch perspectief in het kader van deze studie echter een nog bredere invulling te geven 
waarbij roerende voorwerpen zoals potscherven maar ook meer abstracte, onroerende objecten 
zoals huizen en landschappen als materiële cultuur  

het product zijn van cultureel bepaald gedrag en in een dialectisch verband met 
elkaar, met de sociale en met de biotische context komen te staan.  

Essentieel in deze omschrijving zijn dan ook: 
 
• de wijde inhoud van materiële cultuur 
• de sociale rol en de betekenis van materiële cultuur 
• het dialectisch verband tussen de (non-)discursieve omgeving en de materiële cultuur 

2.3 Habitus en de logica van het gewone handelen 

2.3.1 History turned into nature 

In het theoretisch en analytisch kader van deze studie is naast en gebaseerd op een 
structuralistisch-semiotische benadering van materiële cultuur zeker ook bijzondere aandacht van 
belang voor alledaagse materiële cultuur als producten van sociale praxis in de lokale 
gemeenschappen. Inzet van de analyse is de mate van kenbaarheid en reflectie van de culturele 
identiteiten van sociale systemen in en door de materiële cultuur. We baseren ons daarvoor 
ondermeer op het concept van de logica van het gewone handelen -the logic of common practice- het 
habitusconcept zoals dat door Bourdieu voorgesteld werd in “Esquisse d’une thèse de la pratique” 
(1972) en “Le Sens Pratique” (1980) vertaald in “An Outline of a Theory of Practice (1977) en “The 
Logic of Practice” (1990). Deze theorie werd ontwikkeld als kader voor het begrijpen van de wijze 
waarop sociale systemen gestructureerd zijn, hoe sociale routines gereproduceerd worden 
(Bourdieu 1977: 72-95). Onder het handelen, de praxis, wordt het menselijk zijn in de materiële 
wereld begrepen. Habitus wordt begrepen als:  

….systems of durable transposable dispositions, structured structures predisposed to 
function of structuring structures, that is, as principles which generate and organize 
practices and representations that can be objectively adapted to their outcomes 
without presupposing a conscious aiming at ends or an express mastery of operations 
necessary to attain them (Bourdieu 1990: 53) 

De reproductie van sociale structuren nodig voor de bestendiging van de sociale systemen, gebeurt 
in dit denkkader door herhaaldelijk uitgevoerde handelingen en historisch bepaalde 
referentiekaders die zich op het niveau van het onbewuste bevinden en die bepaald zijn: 

… by the past conditions which have produced the principle of their production, that 
is, by the actual outcome of identical or interchangeable past practices (Bourdieu 
1977: 72-3) 
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Habitus heeft dus betrekking op non-discursieve principes van regeneratie, het reproduceren van 
handelingen in de sociale en dus ook de materiële wereld, die uiteindelijk leiden tot de bestendiging 
en voortgang van de sociale structuren. In het kort, habitus is eigenlijk de bestaande socio-culturele 
orde zoals die in tradities is vorm gegeven die voortspruiten uit geroutiniseerde handelingen. De 
niet in vraag gestelde evidentie, de “natuurlijkheid” van waarneming van de materiële en sociale 
wereld wordt “doxa” genoemd. Het sociale wordt als natuurlijk ervaren, of, zoals Bourdieu zelf zegt 
het is “history turned into nature” (1977: 82). Uit deze omschrijving zou bij eerste aanblik een sterke 
inertie en conservatisme in de sociale systemen kunnen blijken, toch laat dit concept ook ruimte 
voor agency, een eigen wil van het individu in de handelingen die het stelt, al is er steeds een 
beperking in de mogelijke opties tot handelen en dit door de vorige ervaringen van sociale 
structuren die het beschikbare instrumentarium van het individu of zelfs de gemeenschap tot op dat 
moment hebben bepaald (Bourdieu 1977: 73).  

Vaak vergeten in veel literatuur ter zake is dat Bourdieu (1977: 77-8; Jones 2007: 48-49) expliciet 
de subliminaal vastgelegde referentiekaders voor het handelen en dus de habitus, situeert in de 
specificiteiten van sociale omgeving zoals de “modes of production” (productiewijzen), wat gegeven 
de externe beïnvloeding van deze laatste door tal van factoren, op zich al een mate van flexibiliteit 
veronderstelt. Hoe de habitus door handeling concreet vorm wordt gegeven uit zich ook als 
handeling op sociaal vlak. Habitus produceert volgens Bourdieu (1977: 82) immers individuele en 
collectieve handelingen and hence history in accordance with the schemes engendered by history, het geeft 
een perspectief dat cultuur ziet als een historisch en sociaal proces in een bredere wereld van 
sociale en andere relaties (Dietler & Herbich 1998: 260).  

2.3.2 Habitus en materiële cultuur 

Handelingen zijn het product van de habitus, die op zijn beurt zichzelf in die handelingen 
manifesteert. Habitus is de modus operandi van het handelen en het handelen is opus operatum van de 
habitus (Roth 2007: 68). Dit betekent onomwonden dat elke handeling, individueel of collectief, 
materieel uitgekristalliseerd of niet, de facto een sociaal betekenisvolle handeling is. Aangezien het 
handelen vaak het materiële betreft zal het materiële bijgevolg ook in de habitus vervat zijn en het 
handelen bepalen door hetwelk het zich manifesteert. Productie en manipulatie van materiële 
cultuur is dus mutatis mutandis een sociaal betekenisvolle handeling, of: material culture is also material 
practice (Abbink 1999: 30). Materiële handelingen zijn essentieel voor de succesvolle uiting van 
bepaalde identiteiten in objecten en zijn dus wederzijds geassocieerd in de creatie van individuen en 
groepen en hun kracht om in de wereld te zijn (Gardner 2002; 2003: 4). 

De wijze van handelen; juister nog, de stijl van handelen, ook in het materiële, is dus een 
exponent van het sociaal en subliminaal vastgelegde programma van handelen. Bovendien, de stijl 
van handelen waardoor habitus concreet in daden wordt omgezet –bijvoorbeeld de wijze waarop 
traditioneel een woonstalhuis huis wordt opgetrokken- bevestigt de positie van de a-gent en de 
sociale structuren waar hij deel van uitmaakt (Bourdieu 1977: 86). Bijgevolg is in de stijl van 
handelen in het materiële, de habitus kenbaar. Het stijlconcept dat later in meer detail aan bod komt 
(infra 2.4.2), vormt een mogelijke operationalisatie van het habitusconcept, of met andere woorden, 
door de analyse van stijl als uiting van variabiliteit in materiële cultuur kan geëvalueerd worden of 
en hoe in het gebied en de periode in kwestie door het materiële concreet de habitus heeft vorm 
gekregen en sociale systemen geregenereerd werden of anderzijds, hoe dit sociaal systeem aan 
verandering onderhevig was.  
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Een belangrijke bijdrage van het habitusconcept met betrekking tot materiële cultuur is zeker dat 
structuur en agency dialectisch worden gelinkt als wederzijds regeneratieve krachten (Giddens 1984; 
Dietler & Herbich 1998: 260) en niet als tegengestelden. Materiële cultuur, bijvoorbeeld aardewerk, 
dient naast een functioneel en socio-economische objectivistische benadering enerzijds en een 
fenomenologisch objectivistische benadering anderzijds ook in de sociale context van het alledaagse 
handelen begrepen te worden en wordt volgens Bourdieu dan ook gevat in: 

the principle of the dialectical relationship that is established between the 
regularities of the material world of properties and the classificatory schemes of the 
habitus, that product of the regularities of the social World for which and through 
which there is a social World (Bourdieu 1992: 140) 

Habitus is dus de plaats waar de sociale structuur en individuele wil of agency in het handelen 
samenkomen. Het is in de materiële wereld van het alledaagse leven dat mensen in contact treden 
met de sociale en natuurlijke wereld (Wynne-Jones & Kohring 2007: 7). Technologische aspecten 
zoals de vorm-baksel-versiering-relatie bij het aardewerk of de wijze waarop het dakgewicht van 
een huis technisch wordt ondervangen en naar de bodem wordt geleid, kunnen beter in hun sociale 
context van gevolg en oorzaak van habitus begrepen worden dan louter als puur technische, 
kunsthistorische of analytische gegevenheden. Het bestaan van deze objecten is immers het gevolg 
van een hele reeks keuzes die de handelingen bepalen van de transformatie van ruwe materie 
(grondstof zoals hout, steen, bot of klei) tot een object met meervoudige situationeel en contextueel 
bepaalde formele en niet-formele betekenissen (Rappoport 1993). De keuzes die gemaakt werden 
zijn daarbij sterk bepaald door habitu-ele, traditionele handelingen op niet-discursief vlak maar ook 
op discursief vlak, onder andere door economische parameters en natuurlijke parameters 
(beschikbaarheid van grondstoffen,…). Vooral dit laatste aspect, de relatie tussen de sociale orde, de 
praktische orde en de natuurlijke orde werd expliciet gemaakt door Archer (2000). 

Het actief en heterogeen karakter van materiële cultuur en aspecten van identiteit die erin 
vervat worden is nauw verbonden met de wijze waarop we de structurerende structuren aanleren. 
Bourdieu (1977: 90) gaf zelf aan dat we als kinderen de sociale en fysieke wereld aanleren waarin we 
geboren werden, net zoals we een boek lezen. Door al handelend te ervaren, leren we de sociale en 
fysieke wereld van onze omgeving kennen en bestendigen we hem ook. Dit betekent echter ook dat 
de omgevingsfactoren uit het bredere biotische kader ook van invloed kunnen zijn op de 
totstandkoming en creatie van verschillen in habitus en de aspecten van identiteit die erin vervat 
liggen al naargelang de plaats en omstandigheden waarin de handelingskaders werden aangeleerd. 
Vanuit dit perspectief is de materiële handeling die de productie en het gebruik van objecten tot 
gevolg heeft natuurlijk ook door deze factoren bepaald, onlosmakelijk verbonden als ze is met de 
sociale systemen. Elke transformatie in de materiële cultuur kan dus ook een uitdrukking zijn van 
transformatie in het sociale systeem waar ze deel van uit maakt (Grahame 1998).  

Habitus betekent dus geenszins totale inertie of conservatisme, het geeft eerder de mentale, 
discursieve structuren aan waardoor het handelen geconditioneerd is en laat dus zeker ook 
verandering toe, ook in materiële handelingen. Structural variants of habitus (Bourdieu 1977: 86) zijn 
het logisch gevolg van het contextueel, situationeel bepaalde karakter van de habitus en de praxis 
zoals die door omgevingsfactoren bepaald werd aangeleerd. De handelingen ontlenen hun betekenis 
echter aan de sociale wereld en wanneer die wijzigt zullen ook de handelingen moeten aangepast 
worden (Bourdieu 1977: 78). Fundamentele veranderingen in de handelingen en bijgevolg dus ook in 
de habitus grijpen echter pas goed en wel plaats: 
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when the environment with which they were confronted is too distant from that to 
which they are objectively fitted (Bourdieu 1977: 77) 

De onderbreking, herstructurering van routineuze handelingen met als gevolg transformaties in de 
materiële wereld zelf kunnen aanduiding zijn van wijzigingen in de sociale systemen en bijgevolg als 
traumatisch ervaren worden (Giddens 1984: 64). We zijn dan ook de mening toegedaan dat habitus en 
in het bijzonder de analyse van transformaties en veranderingen in de logic of common practice, 
inzicht kan verschaffen in de kenmerken, de complexiteit en flexibiliteit van sociale systemen zoals 
de hier bestudeerde lokale gemeenschappen, vooral dan in het licht van het contact tussen het 
inheems en het uitheems kader van handelingen en de sociale systemen die zich bestendigen 
evenals de culturele categorieën en aspecten van identiteit die ze zo tot uitdrukking brengen. 
Materieel uitgekristalliseerde sociale handelingen zoals de huizenbouw, het dodenritueel, of de 
aanmaak en het gebruik van aardewerk zijn zelf vaak een onderdeel van de generaties lang 
doorgegeven tradities binnen de clans en families van de lokale gemeenschap en de transformaties 
(of niet) hierin kunnen een belangrijke aanduiding zijn voor de mate van kenbaarheid van de 
culturele identiteiten zelf en de bredere sociale systemen waar ze deel van uitmaken. Derks (1997: 
127) wees eerder op het belang van de analyse van dagdagelijkse, subliminale handelingen: 

our reconstructions of a living in the past seem to have the best chance to correspond 
with the conceptions the people concerned had of it themselves, if we include in the 
investigations an analysis of the routine every-day experiences, of the daily practical 
choices and hasty rituals, in short, of all those things which ”go without saying” 

De aandacht wordt bewust gevestigd op de meest alledaagse, ogenschijnlijk efemere aspecten van de 
materiële cultuur en het materiële handelen die ons werden overgeleverd en wijze waarop deze tot 
stand kwamen en gemanipuleerd, ja zelfs werden getransformeerd. Voorbeelden hiervan zijn de 
evoluties (of niet) in de stijlen waarin het handgevormd aardewerk werd gemaakt en de 
verschillende wijzen waarop het gebruikt werd. Of om Michel Bats te citeren (1994: 407):  

les comportements qui tournent autour de la nourriture de la table subsistent 
longtemps malgré les changements radicaux intervenus dans la vie sociale.  

Ook in de manier waarop boerenerven en de woonstalhuizen en bijgebouwen vanuit bedrijfsmatig 
en ritueel oogpunt geconstrueerd en bewoond werden of hoe de doden van de gemeenschap werden 
bijgezet en ritueel uiting werd gegeven aan het contact met het bovennatuurlijke zijn sociale en 
sociaal-spatiale handelingen die tot de logica van het gewone handelen en de habitus behoren. 
Daarbij gaat het steeds om handelingen die worden uitgevoerd in sociale context. Een visie op de 
handelingen die tot de logica van het gewone handelen behoren is dus in eerste instantie een visie 
van binnenuit en van boven naar onder, een bottom-up view op de sociale systemen en hun 
transformaties. 

2.4 Identiteit 

In veel recente theoretisch onderbouwde archeologische bijdragen, ook met betrekking tot 
Romanisatie, staat de term identiteit cruciaal (zie bijvoorbeeld Cohen 2000; Diaz-Andreu et al. 2006; 
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Meskell & Preucel 2004; Insoll 2007a,b). De terminologische vlag dekt echter meerdere ladingen, 
gaande van etnische, culturele, raciale, status, leeftijds- of zelfs geslachtsgebonden betekenissen en 
adjectieven. Toch is men er het in de meeste definities over eens dat identiteit een deel is van het 
zelfbewustzijn en van waaruit aspecten van samenhorigheid weerspiegeld worden die verschillen 
met anderen. Meskell en Preucel (2004:133) zien het ook als een contextueel afhankelijk product en 
de basis van actie. Aspecten van identiteit kunnen bovendien hybride en meervoudig zijn (Diaz-
Andreu & Lucy 2006: 1-2). Door identiteit zien we onszelf en anderen zien ons als behorend tot 
bepaalde groepen, en niet tot andere. Dit impliceert meteen dat identiteit geen statisch gegeven is 
maar wel een continuerend proces dat door interactie met anderen tot stand komt, wat keuzes en 
agency impliceert. Anderzijds berust een deel van dat proces zeker ook in de habitus van de groep en 
komt het bijgevolg ook door handeling tot uiting.  

Identiteit als concept in de archeologie en de materiële cultuur in het bijzonder heeft vaak 
betrekking op verschillen in materiële cultuur en verspreiding erin, op zogenaamde social boundaries 
(Barth 1988; Stark 1998). Hier manifesteert zich echter een fragiel veld van interpretatie waarbij 
neo-cultuur-diffusionistische interpretaties en normatieve conceptualisaties van cultuur en 
materiële cultuur al gauw terug om de hoek komen kijken. Kulturkreis-interpretaties waarbij eertijds 
“archeologische culturen” gelijkgesteld werden met etnische groepen zoals in Vlaanderen de 
“Urnenveldenkultuur” met de “Urnenveldenlieden”, werden immers rechtstreeks uit 
distributiepatronen van welbepaalde objecten afgeleid. Voor een correct begrip van de termen 
“etniciteit en culturele identiteit” en de betekenis hiervan op de vraagstelling en analyse van de 
materiële cultuur toegepast in deze studie, moet er daarom eerst stil gestaan worden bij hun 
respectievelijke betekenissen en genese. 

2.4.1 Etniciteit en culturele identiteit 

Etniciteit of beperkter, culturele identiteit wanneer geen duidelijke aspecten van afstamming 
spelen, is één van de mogelijke identiteitsaspecten van samenhorigheid, naast bijvoorbeeld sociale 
klasse, status of geslacht. Het wordt aanzien als een aspect van sociale handeling die constant 
geconstrueerd en geregenereerd wordt, en dit op de meest efficiënte wijze door het gebruik van 
gemeenschappelijke manieren om dingen te doen. Volgens Sian Jones (1997, s.p.) is culturele / 
etnische identiteit immers: 

That aspect of a person’s self-conceptualization which results from identification with 
a broader group in opposition to others on the basis of perceived cultural 
differentiation and / or common descent. 

Datgene wat etniciteit onderscheidt van andere vormen van identiteit is het bewuste historische 
besef van een gemeenschappelijke afstamming, een collectief zelfbeeld (Roymans 2004: 2), een 
onderscheid tussen identiteit en alteriteit (Brather 2000). Sam Lucy (2006: 101) onderschrijft deze 
visie op etniciteit ook maar voegt er ook een duidelijk kader van handeling aan toe dat ons toelaat 
om ook op het materiële vlak aspecten van, niet enkel etnische, identiteit te gaan conceptualiseren: 

Ethnicity (feelings of social belonging based on culturally constructed notions of 
shared origins) and other types of communal identities (those based on territory for 
example) are aspects of social practice, which have to be continually constructed and 
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generated, and are most effective when this is done through the use of shared ways of 
doing things. Studying those identities therefore, involves paying attention to the 
uses of material culture in social interactions. 

Deze omschrijving biedt een inzicht in vormen van identiteit vanuit een dynamisch kader van 
sociale handelingen en interacties en met een duidelijke rol voor de materiële cultuur. De identiteit 
van de etnische groep is grotendeels gebaseerd op het idee van gemeenschappelijke afstamming. 
Kinship en oorsprongsmythes zijn belangrijk om de sociale cohesie en de territoriale claims te 
bestendigen en dit gebeurt in de mythes vaak door de rol van de voorouders in de verwerving van 
het gebied te beklemtonen. Roymans (2004: 2) vatte treffend de voornaamste kenmerken van 
etniciteit samen: 

 
• Etnische categorieën krijgen pas betekenis door interactie met andere groepen en kunnen 

daarom niet op zichzelf worden bestudeerd  
• Etnische formaties zijn minder homogeen dan wordt aangenomen en zijn meestal een 

ideologische constructie 
• Etnische identiteiten zijn subjectieve categorieën die soms contradictorisch voorkomen. 

Individuen kunnen verschillende identiteiten hebben naargelang de situatie dat vereist; het 
is dus een situationele constructie 

• Etnische formaties zijn niet statisch maar dynamisch doorheen de tijd gezien 
 
De relatie tussen etnische formaties en materiële cultuur is zeker niet éénduidig en hangt af van 
bovenstaande interpretaties. 

Het laatste punt is van belang voor het verder betoog. Hoe etniciteit of ruimere aspecten van 
identiteit materieel vorm werden gegeven, en omgekeerd, hoe ze uit patronen van materiële cultuur 
afgeleid kon worden is misschien wel dé onderliggende drijfveer van de archeologische theorie uit 
vorige eeuw geweest. Sian Jones (1997) analyseerde deze evolutie in etnische interpretaties van 
materiële cultuur in een indrukwekkend boek en bracht ondermeer naar voor hoe moderne 
concepten van cultuur en identiteit onze beeldvorming van het verleden bepalen. Ze dringt daarbij 
aan op de ontwikkeling van radicaal nieuwe theoretische kaders voor de analyse van culturele 
identiteit in het verleden zodat de dynamische, sterk contextueel bepaalde aard van culturele 
identiteit en alternatieve associaties van identiteit, plaats en geschiedenis, op een betere wijze 
benaderd zouden kunnen worden (Jones 2007: 48). Belangrijk is dat zij de constructie van aspecten 
van (etnische) identiteit in de context van sociale interactie situeert in de gemeenschappelijke, 
subliminale referentiekaders van de habitus (Jones 2007: 49). De (materieel tot uitdrukking 
gebrachte) handelingen die als symbolen van etniciteit geobjectiveerd worden, zijn afgeleid van en 
weerklinken in de handelingen en habitus van de actor, zonder daar volledig identiek aan te zijn. 
Etniciteit heeft immers betrekking op aspecten van samenhorigheid maar ook op verschillen en 
habitus mag dan wel de basis en het referentiekader ervoor zijn, bij sociale interactie tussen 
personen uit twee of meer verschillende culturele tradities komt deze subliminale dispositie plots 
op de voorgrond te staan. Wat niet-discursief was, wordt plots discursief en het is op dit niveau van 
systematische communicatie van culturele verschillen met “anderen” dat etniciteit wordt 
geproduceerd. De objectivering van culturele verschillen, i.e. etniciteit, komt dus in een situatie van 
dialectisch tegenover elkaar staande culturele tradities tot uiting en is het resultaat van de 
interactie van de habitus met de sociale context waarin het contact tot stand komt. Na verloop van 
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tijd zal de herhaling van deze contacten opnieuw geïnternaliseerd worden en tot de gestructureerde 
voorbeschiktheden van de habitus gaan behoren (Jones 2007: 50).  

Het spreekt voor zich dat een dergelijke conceptuele visie op aspecten van (etnische) identiteit in 
sociale systemen zoals lokale gemeenschappen, clans, stammen, inzonderheid in situaties wanneer 
deze in contact komen met “andere” sociale systemen, zeer bruikbare denkkaders genereert in het 
licht van het debat omtrent Romanisatie en de mate van kenbaarheid en het begrijpen van de 
transformaties van sociale systemen, waar in dit boek de vraagstelling omtrent Romanisatie om 
draait. Een belangrijke archeologische tussenstap in dit denkproces is natuurlijk de materiële 
cultuur en de mate waarin we die kunnen hanteren als analytisch instrument om dit proces te 
begrijpen.  

2.4.2 Identiteit, materiële cultuur en “stijl”.  

Een belangrijke premisse die expliciet en impliciet in heel wat archeologische studies, onder andere 
ook over Romanisatie, gevonden kan worden, is de bijna onuitgesproken notie van sociale grenzen 
wanneer culturele identiteiten in het vizier komen te staan. Aanname is dat een groep van materieel 
uitgekristalliseerde en ruimtelijke geclusterde gemeenschappelijke kenmerken als het resultaat van 
een materieel vertaalde sociale praxis, gebruikt kunnen worden als “markers” om culturele (en 
andere) identiteiten te traceren. Hoger (2.4.1) werd echter al de problematische relatie tussen 
etnische identiteit en materiële cultuur aangegeven. Toch kunnen andere vormen van identiteit 
aanleiding geven tot het materieel weergeven ervan. 

Het spreekt voor zich dat aspecten van het materieel tot uitdrukking brengen van identiteit sinds 
lang het voorwerp vormen van discussie in de archeologie, meer bepaald in het zgn. stijldebat (cfr. 
Conckey & Hastrof 1990; Plog 1995; David & Kramer 2001). Volgens Sackett (1977; 1982: 63) dienen 
we stijl te definiëren als: 

A highly specific and characteristic manner of doing something which by its very 
nature is peculiar to a specific time and place…. 

Daarbij weerspiegelt volgens hem de formele variabiliteit in de materiële cultuur: 

culture-historically significant units of ethnic traditions 

Met andere woorden, door het “markeren” van bepaalde objecten, in het bijzonder dan door 
decoratiepatronen en vormkeuzes, wordt een “stijl” gecreëerd. Het karteren van ruimtelijke 
patronen in het voorkomen van deze stijl leidt tot het karteren van de identiteiten zelf die aan de 
basis liggen ervan. Deze vrij simpele redenering die ondermeer eerder eigenlijk de basis vormde van 
Kossina’s nationalistische en Childe’s cultuur-diffusionistische benaderingen heeft ondertussen 
genoeg bewezen een valse veronderstelling te zijn die vooral in contemporaine visies op cultuur, 
identiteiten en zelfs ideologie geconstrueerd werd (Jones 1997: 15-55). Niettemin liggen aan de basis 
van de materiële cultuur – als – identiteit - idee in feite structuralistisch-semiotische concepten, met 
name dat het object in zijn stijl “leesbaar” is, wat nog steeds door niemand volledig wordt ontkend. 
De wijze hoe, de mate waarin en wanneer we echter stijl als de materiële associatie van technische, 
vormelijke, decoratieve en ruimtelijke associaties in verband moeten brengen met identiteit is 
echter wel het voorwerp van een immens etnografisch-archeologisch debat dat we hier niet wensen 
te resumeren in extenso. Recent brachten Kramer & David (2001: 168-224) immers in een uitgebreid, 
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exhaustief en degelijk overzicht de contrasterende opinies ter zake samen. Het is echter doorheen 
de meeste studies van de laatste twee decennia duidelijk geworden dat er meestal geen direct 
verband bestaat tussen etnische identiteit en materiële cultuur en als dat er al is, dan is dat uiterst 
moeilijk te definiëren en te vatten. Monolithische sociale groepen kunnen wel een relatieve 
homogene specifieke materiële cultuur bezitten, zonder daar zelfs meteen etnische aspecten aan te 
willen verbinden, maar moeten dat niet noodzakelijkerwijze hebben. Omgekeerd kunnen meerdere 
etnisch verschillende groepen bepaalde aspecten van de materiële cultuur delen. Hodder (1982) kon 
zo al aantonen op basis van etnografisch onderzoek in Afrika dat sommige aspecten van materiële 
cultuur daadwerkelijk tot specifieke etnische stamverbanden konden herleid worden en dus de 
grenzen van de stamgebieden in hun distributiepatroon niet overschreden gedurende generaties 
lang, terwijl andere objecten dat duidelijk wél deden. Ondanks recente artikels waarin toch nog tot 
de aflijning van culturele groepen op basis van distributiepatronen in aardewerk wordt gekomen 
(Zehner 2003) toonden Collis (2003), Shennan (1989: 13) en eerder Clarke (1968: bv. fig 72) treffend 
aan dat als gevolg van tal van factoren (sociaal, economisch, geografisch,…), verspreidingskaarten 
van archeologisch verschillende soorten objecten elkaar doorsnijden en (deels) overlappen en 
daarbij maar heel soms samenvallen met culturele en etnische identiteiten (Figuur 2.1). Etniciteit 
net als andere aspecten van identiteit is dus een dynamisch proces dat zich op verschillende 
manieren in verschillende contexten en mate van interactie kan manifesteren. De materiële uiting 
van identiteit creëert eerder een overlappend, tijdelijk en geografisch niet steeds stabiel web van 
stijlgrenzen in verschillende klassen van materiële cultuur en contexten. Om tot de analyse van 
dergelijke patronen te komen is het daarom nodig om in diachronisch en contextueel verband 
materiële cultuur te analyseren (Jones 2007: 53-55). 

 

 

Figuur 2.1 Schematisch model van Clarke (1968: Fig 72) waarin de complexe verspreidingspatronen van een 
groep objecten, elk met hun eigen “stijl” afgezet worden tegen de werkelijke grenzen van vier culturen 
binnen één cultuurgroep. 
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2.4.3 Van de focus op het patroon naar de focus op het proces 

Moeten we dan de analyse van materiële cultuur patronen als mogelijke kennisbasis voor identiteit 
en sociale systemen dan volledig verlaten? Wat betekent stijl dan nog en hoe moeten we de 
ruimtelijke groepering van materiële cultuur begrijpen? Is er überhaupt een signaalfunctie aan stijl 
binnen materiële cultuur toe te kennen (Wiessner 1983; Wobst 1999)? David en Kramer komen (2001: 
172) tot een ons inziens zeer genuanceerde én bruikbare definitie die de grootste gemene deler 
vormt van de talloze visies ter zake en ook in het kader van deze studie als uitgangspunt wordt 
genomen. Volgens hen kunnen we stijl definiëren als:  

a potential for interpretation residing in those formal characteristics of an artifact 
that are acquired in the course of manufacture as the consequence of the exercise of 
cultural choice….thus style in material culture resides in the formal residue of cultural 
choices, conscious and unconscious, expressed in the actions of artificers and later 
users and modifiers of the artifact…  

Stijl wordt in deze definitie duidelijk als het product van sociale praxis beschouwd. Niet de patronen 
of objecten an sich maar de wijze hoe ze tot stand kwamen en gemanipuleerd werden als gevolg van 
(on)bewuste culturele keuzes is van belang. In deze definitie komt dus ook de habitus tot uiting.  

Zowel de productie en de contextueel bepaalde manipulatie van materiële cultuur als 
uitdrukking van etniciteit vinden daarbij deels hun oorsprong in de subliminale voorbeschiktheden 
van de habitus. Dietler en Herbich (1994: 461; 1998: 254-255) wijzen er echter op basis van etno-
archeologisch onderzoek bij de Luo (Kenia) op dat er voldoende aandacht moet worden besteed en 
onderscheid gemaakt tussen de sociale handelingscontexten van productie enerzijds, en die van het 
gebruik anderzijds. Hun onderzoek bracht naar voor dat (micro-) aardewerkstijlen en hun 
geografische verspreiding totaal geen belang hebben in relatie tot grenzen van stammen en dus de 
begrenzing van etnische gehelen, maar eerder de afspiegeling van marktmechanismen vormen. Er 
moet eerder naar processen van productie gekeken worden. Ook Gosselain (2000) verwerpt op basis 
van etno-archeologische gronden de idee van de geografische verspreiding van decoratieve stijl in 
een decoratieve en formele betekenis als sluitend criterium om identiteiten af te lijnen. Meer nog, 
volgens hem zijn de decoratiewijzen op aardewerk bijvoorbeeld juist in het bijzonder erg receptief 
voor nieuwe invloeden en daarmee benadrukken ze eerder de contacten tussen groepen dan dat ze 
de groep alsdusdanig reflecteren. Gosselain stelt verder –in het spoor van Appadurai en Kopytoff- 
dat chaînes-opératoires en de artefacten die eruit resulteren geen monolithische eenheden zijn maar 
een eigen culturele biografie hebben en net als individuen en groepen diep gemengde constructies 
zijn die ons meervoudige verhalen kunnen vertellen over de sociale groepen. Echter, in het 
voetspoor van Leroi-Gourhan (1943; 1945) en Lemonnier (1993) betogen Gosselain (1999; 2000: 208-
210), Arnold (1985), Dietler & Herbich (1998: 246 e.v.) en Lucy (2006: 102) dat de contexten waarin de 
technische gewoontes tot stand kwamen, de wijze waarop de pot is geboetseerd, verschraald, hoe de 
klei werd voorbereid, dat die aspecten van de chaîne-opératoire van het grootste belang zijn en vaak 
wél overeenstemmen met die netwerken van sociale interactie waarop ook identiteiten zijn 
geconstrueerd. De aardewerk-aanleer-netwerken in hun voorbeelden, maar zonder twijfel ook de 
wijze waarop woonstalhuizen gebouwd en bewoond werden of van de doden afscheid werd 
genomen onder de vorm van rituelen, zijn immers ingebed in bredere sociale netwerken gebaseerd 
op kinship, afstamming, clan of kaste, en volgens de ceramic ecology die door Arnold (1985) en Kramer 
(1985) naar voor wordt gebracht, ook door het landschap. Pierre Lemonnier (1993) stelde in het 
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spoor van Bourdieu dat sociale structuren en hun voorstelling door handeling duidelijk dialectisch 
gerelateerd zijn. Voor hem is productieve actie dus sociale actie. De maakprocessen maar ook de 
gebruiksprocessen van aardewerk, de grafritus of de wijze waarop een huis wordt gebouwd en 
gebruikt zijn dus in sterke mate informatief om tot een inzicht te komen in de habitus van de groep.  

Met deze visie ontwikkelden Gosselain, Dietler en Herbich, Lucy en Arnold een concreet 
handelingskader om aspecten van stijl en habitus in materiële cultuur te benaderen. Bourdieu (1977; 
1980) liet in z’n werk op habitus duidelijk ruimte om technische aspecten (supra 2.3.2) van de sociale 
praxis zoals de chaînes opératoires, als een sociale handeling en dus een onderdeel van de habitus te 
beschouwen. Technieken zijn mede gevormd door de habitus en dit betekent dat de ontwikkeling 
door handeling op basis van culturele, sociale percepties en keuzes van wat technisch mogelijk is in 
alle stadia van de chaîne-opératoire ook tot de “natuurlijkheid”, tot het onbewuste handelingskader 
behoort. Deze niet in vraag gestelde natuurlijkheid, evidentie van de sociale en materiële wereld 
noemt Bourdieu “doxa”. Zoals hoger (supra 2.3.2) al aangegeven, kan die onbewuste 
vanzelfsprekendheid waarmee beide werelden gereproduceerd worden en dialectisch met elkaar in 
verband staan echter plots wel op de voorgrond treden en bewust ervaren worden wanneer er 
belangrijke sociale veranderingen optreden, ook in de structuren die hen genereren en dit doordat 
de vanzelfsprekendheid van sociale instellingen en handelingen wordt in vraag gesteld. Wat 
subliminaal was, wordt plots gerationaliseerd, gesystematiseerd of onderbroken en eindigt soms 
zelfs in openlijk sociaal conflict (Giddens 1984: 64; Dietler & Herbich 1998: 27-248). Hoger wezen we 
al op dergelijke situaties in het geval van kolonialisme in de moderne tijd, maar ook de hier centraal 
staande interactie tussen Rome en de door haar veroverde gewesten is er wellicht een goed 
voorbeeld van. Bestaande subliminale sociale categorieën en hun bestaande veruitwendigde 
materialiteit worden plots in vraag gesteld of uitgedaagd, (machts)netwerken worden doorbroken 
en een nieuwe reeks van structurerende handelingen dient opgebouwd die uiteindelijk zelf 
geïnternaliseerd zal worden in de habitus. In dit kader van fundamentele sociale veranderingen 
krijgt ook materiële cultuur vaak andere betekenissen. De hermanipulatie van spiegels of kralen in 
rituele activiteiten bij Afrikaanse stammen, de hermanipulatie van Mediterrane of “Romeinse” 
importgoederen gedurende, bijvoorbeeld, rituele feesten bij inheemse stammen in Britannia (Willis 
1994) zijn uitingen van dergelijke transformatieprocessen. Transformaties in de strategieën van 
keuze en evoluties in de technische ontwikkelingen zijn dus relevante parameters voor analyse voor 
perioden van veranderingen in de sociale systemen. 

Wanneer sociale netwerken als het gevolg van historische gebeurtenissen uitbreiden of 
inkrimpen of in verband komen te staan met andere, dan zullen ze als gevolg van deze nieuwe 
situatie een reeks van sociale, materiële handelingen die met hun identiteit in verband staan 
kunnen ontwikkelen als nieuwe onderdelen van hun habitus, wat een duidelijk dynamisch, 
heterogeen en open aspect reflecteert voor de materiële aspecten van identiteit in tijden van 
verandering. Anderzijds zijn er dus ook handelingen zoals de chaîne-opératoire, die dermate sterk 
in de habitus vervat zijn en weinig of niet in vraag worden gesteld, of omgekeerd, net daardoor 
versterkt worden (Gosselain 2000: 208). Zo kon J.D. Hill (1995) aantonen hoe er net erg sterke, 
materiële regionale identiteiten ontwikkeld werden als het gevolg van sterke interregionale 
contacten. Ook de aard, de bereiding en de consumptie van voedsel (en dus mogelijk ook aardewerk 
om in dit proces te gebruiken), de Foodways zoals Deetz (1977: 73) ze noemt een voorbeeld zijn van 
een vasthouden aan de subliminale structuren als gevolg van een reactie tegen het in vraag stellen 
ervan. 
Samenvattend kunnen we stellen dat materiële cultuur en de stijl waarin de objecten gemaakt 
werden informatief kunnen zijn over aspecten van identiteit van en in de sociale systemen waar ze 
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deel van uitmaakten, meer bepaald in contextueel en situationeel verband. In het bijzonder op 
momenten van verandering waarin aspecten van het onbewuste handelen, de natuurlijkheid of doxa 
van de habitus in vraag worden gesteld en naderhand opnieuw geïnternaliseerd worden, bieden 
materiële cultuur en stijl interessante perspectieven van analyse. We denken evenwel dat deze 
aspecten het voorwerp moeten zijn van analyse, eerder dan het uitgangspunt ervan. 

2.5 Lokale gemeenschappen in het landschap 

De integratie van het noordelijke deel van de civitas Menapiorum in het Romeinse Rijk wordt in 
deze studie vanuit een “bottom-up”-visie op de alledaagse handelingen bekeken. Uit de aspecten 
van dagdagelijkse actie wordt immers getracht inzicht te verwerven in de processen van 
transformatie van de bredere sociale systemen tijdens de integratie in het Romeinse Rijk. De civitas 
Menapiorum was overigens geen sociologische, etnisch kenbare entiteit op zich, tenminste voor 
zover we dat kunnen achterhalen. Uit de Antieke bronnen (infra) en uit de archeologie zijn er bijna 
geen argumenten aan te dragen die pleiten voor het bestaan van een etnisch monolithische en 
collectieve identiteit waarbij men zichzelf “Menapisch” noemde, een aspect dus van collectieve 
identiteit geconstrueerd op een gemeenschappelijke erkende afkomst, en vorm gegeven in een 
oorsprongsmythe. Veeleer mag op basis van de bronnen maar ook door antropologische studies 
worden aangenomen dat het om losse stam- en clanverbanden gingen (Roymans 1990) die sterk 
territoriaal, landschappelijke verankerd waren en in cliëntelistische relaties van handel, 
vijandschap of vriendschap met elkaar inter-ageerden (infra). Het framework waarin deze 
handelingen tot stand kwamen, is bepaald door culturele, economische maar ook landschappelijke 
parameters. Het bestudeerde gebied bestaat ons inziens dan ook uit twee onderscheiden doch 
onlosmakelijk met elkaar verbonden factoren: enerzijds het landschap als biologische constructie en 
anderzijds de socio-culturele constructies of het “patchwork” van lokale gemeenschappen van 
mensen die erin woonden en begraven werden en met elkaar én met het landschap in een 
dynamische interactie stonden. Deze interactie kan als een soort van leerproces worden beschouwd 
waarin de mens al handelend de fysische maar ook de sociale wereld leert en ervaart en via de 
habitus bestendigt (Bourdieu 1997: 90; supra). De arena waarin deze -vaak materiële- handelingen 
zich voltrekken is bij uitstek het landschap.  

Hoger gaven we al aan hoe ook het landschap aanzien kan worden als een onderdeel van 
materiële cultuur. De mens handelt in het landschap en het landschap speelt ook een grote rol in de 
menselijke handeling. Fokke Gerritsen (2003: 9) maakte in zijn studie naar laat-prehistorische 
gemeenschappen in het Maas-Demer-Scheldegebied expliciet dat door het landschap als materiële 
cultuur te aanzien, er ook begrepen kan worden hoe aspecten van identiteit verweven waren in en 
met de wijze waarop de lokale gemeenschappen met het landschap omgingen. Lokale identiteiten 
zijn volgens hem (Gerritsen 2003: 15):  

the self-representations of people and residential groups in small-scale, local social 
contexts  

Ondermeer door het ritueel markeren van territoria in grafvelden -en zo met de voorouders- wordt 
het landschap geclaimd en de identiteit gereconstrueerd en geconfirmeerd (Gerritsen 2003: 197).  
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Een gemeenschap is een symbolische constructie die tot stand komt door middel van symbolen 
en rituelen om zo de eigenheid en de afgrenzing ten opzichte van andere gemeenschappen te 
definiëren (Cohen 1985). Het begrip “gemeenschap” zoals dat hier wordt gehanteerd staat ook 
synoniem voor collectieve en gedeelde, meervoudige identiteitsaspecten en een belangrijk element 
in de constructie van zo’n identiteit kan ook gevonden worden in het landschap (Novell 1998; 
Gerritsen 2003). Het lokale en het gevoel van daar te behoren (locality and belonging) zijn aspecten 
van identiteit en worden in en door het landschap geherconstrueerd. De relaties tussen beide zijn 
dynamisch (Lovell 1998: 1-10). Ze kunnen enerzijds sterk fenomenologisch zijn, bijvoorbeeld via de 
rituele perceptie van het landschap (de heilige eik, een rivier als godheid, …) maar anderzijds liggen 
ook dagdagelijkse handelingen en mutatis mutandis ook de habitus, in deze relatie vervat, zoals 
bijvoorbeeld in het bouwen van een huis (Appadurai 1995: 204-205). Vanuit dit perspectief menen 
we ook dat vooral grootschalige, vlakdekkende, archeologische projecten sterk inzichtverruimend 
kunnen werken om de relatie mens-landschap ook structureel te kunnen bepalen. Meer nog dan de 
interactie mens-landschap niet alleen vanuit een perspectief van menselijke ecologie te aanzien 
(Butzer 1982) waarbij de relatie mens-landschap vooral via economische, functionele paramaters 
liep, moet dus ook sterk rekening worden gehouden met de sociale component in deze dynamische 
relatie (zie bv. Ashmore & Knapp 1999). Het zichtbaar maken van deze relaties kan maar door in en 
buiten de nederzettingen en grafvelden onderzoek te doen en door ook het landschap het voorwerp 
te maken van studie als materiële cultuur. 

In deze studie wordt dus vanuit de theoretische onderbouw er ook bewust naar gestreefd om de 
onderlinge verwevenheid in en tussen lokale gemeenschappen en met het landschap te bekijken. Dit 
gebeurt vanuit een perspectief van tijd, ruimte en dagelijkse handelingen in het tot uitdrukking 
brengen van aspecten van lokale identiteit. 

2.6 Romanisatie 

Het begrip “Romanisatie” is sinds zijn ontstaan rond 1900 onderhevig geweest aan een bijna 
constante herdefiniëring en kritiek (Freeman 1997a; Hingley 2005; Schörner 2005a) en wordt als een 
paradigma beschouwd (Le Roux 2004; 2006). Sinds de jaren ’80 van vorige eeuw is het onder invloed 
van de postkoloniale discoursanalyse duidelijk geworden dat de term te zwaar beladen was door 
koloniale visies. Dit leidde tot de herdefiniëring van het concept waarbij er uit de sociologie en 
culturele antropologie geputte nieuwe invullingen toegepast werden enerzijds, terwijl anderzijds uit 
Angelsaksische hoek een kritische stroming uiteindelijk eind de jaren ‘90 voorstelde om de term af 
te schaffen.  

Opvallend is dat de discussie m.b.t. tot de betekenis en bruikbaarheid van het concept 
Romanisatie vaak loopt langs dezelfde breuklijn die historici en archeologen verdelen: een verschil 
in interpretatie als gevolg van de aard van de bestudeerde bronnen. Op basis van tekstbronnen 
(antieke auteurs, epigrafie, onomastiek,…) meestal een product van de Romeinse elite, wordt vaker 
een interpretatie naar voor geschoven waarin een actieve, interventionistische rol aan Rome wordt 
toegekend en waarin Romanisatie als een politiek, cultureel en institutioneel unificerend proces 
wordt beschouwd dat het Imperium Romanum vorm gaf. Uit de archeologie daarentegen, die vaak 
werkt met de dagdagelijkse materiële resten van lokale of regionale gemeenschappen, groeide er 
eerder een omgekeerde tendens met een quasi non-interventionistisch Rome en met meer aandacht 
voor de lokale verschillen en de grote inbreng vanuit de veroverde gebieden. Dit leidde tot 
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verschillen in historiografie en de integratie van beide discours is zeldzaam en moeizaam. Dat er 
veranderingen plaats vinden in de provincies en dat die ingrijpend konden zijn tot op het vlak van 
het individu en zijn sociaal-culturele identiteit wordt door niemand gecontesteerd. Hoe we ze 
echter moeten interpreteren, wat de stimuli en gevolgen waren, en hoe we dit kunnen begrijpen en 
vertalen uit de materiële dataset die de archeologie aanreikt en uit de geschreven informatie die de 
antieke tekstbronnen verschaffen, blijft het voorwerp van een boeiend en wellicht eeuwigdurend 
debat dat steeds deels bepaald zal blijven door de tijdsgeest waarin we ons als onderzoeker zelf 
bevinden. De studie van Romanisatie dient o.i. dan ook vooral als descriptief en analytisch 
onderzoeksinstrument voor sociale analyse in historische en archeologische context gezien te 
worden, eerder dan als verklaringsmodel an sich.  

2.6.1 Een historiografie van het paradigma 

2.6.1.1 “Nos ancêtres les Gaulois”. Het ontstaan van een normatief en koloniaal 
geïnspireerd Romanisatieconcept 

De term Romanisatie ontstond vrijwel samen met West-Europese archeologiebeoefening in de late 
19de en vroege 20ste eeuw. Onderzoekers als Mommsen (1885) en wat later Haverfield (1905/6) en 
Jullian (1929) introduceerden met het begrip Roma-nisatie en het onderscheid tussen “Romeins” en 
“Inheems” meteen ook de dichotomie en paradox die aan de basis ligt van de latere kritiek op de 
term. Ze bekeken de Romeinse provincies, net zoals de antieke auteurs, vooral in het licht van de 
verovering van barbaarse territoria door een militair, sociaal, economisch en cultureel superieur 
Rome. De Romeinse legers brachten uit de sinds lang beschaafde Grieks-Romeinse wereld culturele 
waarden en hun materiële neerslag mee en bleven die gebruiken in de door hen veroverde gebieden 
die daarmee de facto “geromaniseerd” werden. Een eigen culturele identiteit of agency van de 
onderworpen stammen was zo goed als onbestaande alhoewel er in het denkpatroon van Haverfield 
wel plaats was voor een zeer embryonale vorm van contact waarbij de onderontwikkelde inheemse 
volkeren sommige van deze beschaafde culturele aspecten overnamen. Dit teleologisch, evolutief en 
vooral normatief cultuurbeeld waarbij in een traject van minimale interactie de bevolking van de 
door Rome veroverde gebieden evolueerden van het negatief naar het positief deel van een fictief 
beschavingsspectrum, dient natuurlijk begrepen worden in het contemporaine imperialistische en 
koloniale tijdskader van “Empire and Nationhood” (Freeman 1996; 1997b; Hingley 2005:16; Schörner 
2005b) waarin de vorsers zichzelf bevonden. De meeste West-Europese landen kenden rond 1900 en 
zeker tot ca. 1960 volop een territoriale en economische expansie in hun Afrikaanse en Aziatische 
kolonies en het destijds in al zijn aspecten hoogtij vierende koloniale beschavingsdiscours en de 
bijhorende beschavingsmissie wogen dan ook duidelijk zwaar door in het Romanisatieconcept, het 
vond er als het ware een wederzijds legitimerende ondersteuning in.  

Bijna een eeuw later, onder invloed van socioloog Edward Said (1978) en de uit zijn werk 
gegroeide postkoloniale beweging, werd ook in de archeologie duidelijk dat de toenmalige invulling 
van het Romanisatieconcept sterk ideologisch en koloniaal getint was. Postkoloniale 
theorievorming en discoursanalyse wellicht niet toevallig gestuwd vanuit de koloniaal zelf zwaar 
beladen Angel-Saksische wereld, maakte duidelijk dat in het oudste Romanisatieconcept op 
stereotypische en door aan de Westerse wereld gespiegelde archetypische culturele categorieën 
zoals het bekende “nos ancêtres les Gaulois”, invulling werd gegeven aan een nieuw, naar Westers 
model gecreëerd cultureel beeld van de kolonies. Mutatis mutandis gebeurde dit dan ook in de 
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historische en archeologische beeldvorming van de door Rome veroverde gebieden. In deze visie 
start en loopt de geschiedenis van de veroverde gebieden in feite gelijk met die van de verovering 
en de veroveraar.  

Ironisch genoeg baseerden de historici zoals Mommsen zichzelf sterk op de Romeinse 
tekstbronnen, geschreven door enkele antieke auteurs zoals Caesar en Tacitus, aan wie net hetzelfde 
verwijt van (propagandistische) koloniale discoursvoering kan gemaakt worden. Met hun 
Romanisatieconcept reactiveerden ze dan ook zelf de facto het Romeinse imperialistische discours 
bijna 2000 jaar post datum! Ook sommige Romeinse auteurs schreven immers vanuit een 
opportunistische en imperialistische opzet, zeker ten tijde van het ontstaan en ontwikkelen van 
keizer Augustus’ programma van keizerlijke propaganda en civiliseringsdrang (MacMullen 2000). 
Enkele schaarse teksten zoals ondermeer een vaak geciteerde passage uit Tacitus’ Agricola (21), 
lijken er inderdaad op te wijzen -zelfs wanneer we ze niet letterlijk lezen- dat in de vroeg-Romeinse 
tijd bij sommige politiek-militaire gezagsdragers een idee leefde van “koloniale” beschavingspolitiek 
t.o.v. de “wilden”, of op zijn minst dat dit door Tacitus later zo gepercipieerd werd, voor zover de 
tekst al niet als een ode aan z’n schoonvader dient te worden beschouwd.  

(Agricola) gaf persoonlijke en officiële hulp voor het bouwen van tempels, fora en 
private huizen. Hij loofde de willigen, en berispte de onwilligen, en competitie om eer 
van hem te ontvangen was als effectief als dwang. Verder oefende hij de zonen van de 
stamhoofden in de vrije kunsten…in hun onervarenheid namen ze dit voor humanitas 
terwijl het eigenlijk deel was van hun slavendom (Tacitus, Agricola, 20) 

Maar er blijkt anderzijds toch ook uit dat daarbij de stimulatie en integratie in het Imperium van de 
lokale elite door aemulatio een belangrijk doch daarom niet steeds bewust gedirigeerd Romeins 
objectief vormde (De Laet 1984: 78-79) waarmee duidelijk wordt gemaakt dat aan de inheemse 
groepen ook een eigen “agency” werd toegekend.  

2.6.1.2 Becoming Roman (Woolf 1997). Romanisatie in een nieuw perspectief 

Vooral onder invloed van Martin Millet’s werk “The Romanization of Britain’ (1990) werd de 
inheemse bevolking een grotere “visibiliteit” toegekend in het Romanisatiedebat. Millet ging uit van 
een niet bewust gestuurde Romanisatiepolitiek van staatswege en kende een grote en actieve rol toe 
aan de lokale elite die autonoom en door onderlinge emulatie tot de Romanisering van Britannia 
leidde. Het boek van Millet werd ook in een expliciet post-koloniale (hij schrijft post-Imperiale) 
traditie geschreven of zoals hij zelf schrijft:  

…members of the post-Imperial generation (to which I belong) are seeking new 
explanations for cultural change in the Roman World: they are unwilling to accept the 
paternalistic view that ‘the Britons did what they were told by the Romans because it 
represented progress’. I have thus attempted to provide one alternative explanatory 
framework. (Millet 1992: XV) 

Ondanks veel kritiek (zie bijvoorbeeld Freeman 1992: 440-441), o.a. wegens te veel nadruk op de rol 
van de elite, het feit dat economie als centrale drijfveer in de maatschappij wordt gezien en een 
onderschatten van de rol van de Romeinse staat, ligt de verdienste van Millet’s werk duidelijk in het 
toekennen van een actieve rol aan de inheemse volkeren zelf: 



 

42 
 

 The motor of romanisation can be seen internally driven, rather than externally 
exposed. (Millet 1990: 38) 

Deze trend vinden we ook terug voor de Lage Landen in de werken van Brandt & Slofstra “Roman and 
Native in the Low Countries” (1983), Roymans “Tribal societies in Northern Gaul. An anthropological 
perspective” (1983) en in enkele artikels van Bloemers (1980; 1983a). In een antropologisch / 
etnografisch bepaald perspectief van acculturatie was er sprake van wisselwerking tussen twee 
culturele groepen waarbij beiden een actieve rol spelen in een kader van uitwisseling die 
uiteindelijk tot verandering leidt bij één of beide groepen. Slofstra (1983) putte in zijn 
antropologisch-sociologisch model vooral uit het werk van Norbert Elias en diens theorieën van 
staatsvorming en peasant-maatschappijen. Verschillende auteurs bestendigen het toekennen van 
een actieve rol van de inheemse volkeren, waarbij zowel patroon-cliënt verhoudingen (De Laet 1984; 
Brandt & Slofstra 1983; Slofstra 1983; Roymans 1996) als de herdefiniëring en hercontextualisering 
van Romeinse culturele categorieën in een inheemse ideeënspectrum of, in het geval van de 
Bataven, het verder ontwikkelen van inheemse identiteitsaspecten als martialiteit in een door Rome 
gecreëerd kader, belangrijk geacht worden (Roymans 1993; 1996a/b; Derks 1998)(Figuur 2.2) Het 
laatste aspect biedt overigens ook interessante theoretische kaders in de analyse van materiële 
cultuur binnen het Romanisatieproces en de culturele biografie van de materiële wereld op zich 
(infra 2.6.3).  

 

 

Figuur 2.2 Schematisch model van de sociale relaties tussen de inheemse elites en Rome in het Rijngebied 
(A) en in de gedemilitariseerde civitates van Gallia Belgica (A= Slofstra 1991, Fig. 31. A+B=Roymans 1996: Fig. 
15). 

Parallel aan de acculturatie-visie op Romanisatie werden centrum-periferiemodellen als mogelijke 
conceptualisatiemodellen voor Romanisatie naar voor gebracht (Rowlands, Larsen & Kristiansen 
1987; Bloemers 1983a,b; 1989; Schörner 2005c). Bloemers in het spoor van Wallerstein en Galtung 
(1973) paste het model toe voor de Lage Landen waarbij een grote aandacht kwam te liggen op de 
actieve stimulatie vanuit het centrum (Rome) van de politieke en economische ontwikkeling van de 
tribale gemeenschappen aan de periferie. De elite werd in dit perspectief ook een grote rol 
toegekend (Bloemers 1983b: 20). 
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Naar het einde van de jaren ’90 toe kwamen ook deze interpretaties meer en meer onder druk te 
staan, voornamelijk dan vanuit Angelsaksische hoek. Barret (1997) vanuit ontologisch perspectief 
stelde uitdrukkelijk de ogenschijnlijke homogeniteit van het culturele systeem in vraag:  

...apparently homogenuous cultural systems are in reality unstable internally and 
multifaceted in terms of their meanings. We should therefore question wheter the 
concept ‘Roman’ is a useful starting-point in any analysis. (Barret 1997: 51) 

Baanbrekend was zeker de studie van Greg Woolf (1997): “Becoming Roman. Unity, diversity and 
Empire’’. Woolf ging theorieën van acculturatie en elite-interactie voorbij en stelde de cultural logic of 
Empire centraal (1997: 340-341). Groepen en individuen namen actief deel aan een Imperiale cultuur 
die niet homogeen was maar wel een:”structured system of differences that was highly differentiated “ wat 
leidde tot het bestaan van “cultures of exclusion at many levels of Roman society “ (Woolf 1998: 18-19). 
Deze hybriditeit, de optionaliteit tot internalisatie van de Imperiale cultuur leidt er de facto toe dat 
termen zoals “Romeins” en “Inheems” eigenlijk irrelevant zijn. Bijvoorbeeld, materiële cultuur 
“Romeinse-stijl” in “inheemse” context gevonden, moet in zijn visie aanzien worden als 
hercontextualisatie en uiting van sociale identiteitsaspecten. Romanisatie is dus een dynamisch en 
creatief proces met een groot belang van de agency van de individuen en gemeenschappen in het 
door Rome veroverde gebied. Culturele diversiteit en verandering was net een belangrijk kenmerk 
van het Imperium, maar het Imperium an sich was uiteindelijk wel een eenheid.  

Romanization has no explanatory potential, because it was not an active force, the 
course of which can be traced through a variety of indices, and the level of which can 
be measured. But used descriptively, Romanization is a convenient shorthand for the 
series of cultural changes that created and imperial civilization, within which both 
differences and similarities came to form a coherent pattern. (Woolf 1997: 7) 

2.6.1.3 The death of Romanisation (Hill 2001). 

Wanneer de postkoloniale denklijn in extremis wordt doorgetrokken kan men uiteindelijk het 
woordelijk gebruik van de termen “Romeins” en “inheems” en ook de term Romanisatie zelf 
volledig ter discussie stellen. Immers, de eerste twee woorden suggereren etnische en culturele 
monolithische gehelen terwijl ze in feite zelf complexe gehelen benoemen van variabele en diverse 
etnische en culturele identiteiten. Het Romeinse label bijvoorbeeld omvat immers alles behalve een 
etnische eenheid maar is in eerste instantie zelf een complexe culturele mengvorm ontstaan uit 
allerhande Mediterrane volkeren en tradities waarin o.a. het Griekse / Hellenistische culturele 
gedachtegoed een belangrijke rol inneemt. Het bestendig gebruik van deze termen wordt dus als 
problematisch en essentialistisch (Hingley 1996; Barrett 1997; Laurence 2001) ervaren en de 
verwijdering ervan uit het wetenschappelijk discours wordt beargumenteerd. Opnieuw zijn het 
vooral Angelsaksische onderzoekers als Mattingly (1997), Hingley (1996; 2005), Mac Mullen (2000) en 
Hill (2001) die hierop aan sturen. Ze zijn van mening dat juist door het blijven gebruiken van 
gelabelde termen, het valse beeld van dichotomie in stand wordt gehouden zelfs in die postkoloniale 
studies die net het tegenoverstelde trachten te bewijzen. Met andere woorden, door de termen te 
blijven gebruiken en ondanks het feit dat we ze vandaag een gehele andere invulling geven, wordt 
volgens hen nog steeds een teleologisch, normatief en zelfs etnisch bepaald beeld neergezet waarin 
niet-Romeinse groepen al of niet succesvol een welbepaald traject doorlopen om uiteindelijk 
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“Romeins” te worden. Los van het feit dat aan de oude invulling van de terminologie absoluut 
verandering diende te komen is de vraag echter ook in hoeverre deze critici niet in dezelfde val 
trappen als hun illustere voorgangers wiens overtuiging ze zo hard bekampen. Doordrongen van 
postkoloniale denkbeelden lijkt bij hen de postmoderne en deconstructieve drang tot afschaffen van 
de terminologie soms wel groter te zijn dan die tot de ontwikkeling van een goed uitgebouwd en zo 
neutraal mogelijk alternatief. Toch werden er meerdere alternatieve modellen ontwikkeld waarvan 
de bricolage (Terrenato 1998), creolisatie (Webster 2001), pidginisatie (Carr 2003; 2006) en integratie 
(Metzler et al. 1995; Graen 2005) de voornaamste zijn. Ondanks dat ze allemaal hun verdiensten en 
kritiekpunten hebben blijft de basislijn dat ze culturele veranderingen in de inheemse 
gemeenschappen erkennen en dat er sprake is van interactie. Terrenato’s model van culturele 
bricolage of elite negotiation legt uiteindelijk sterk de nadruk op de ontwikkeling van verschillende 
culturele identiteiten die verder bouwen op bestaande structuren en hercontextualisatie in lokale 
context van nieuwe materiële cultuur: a process in which new cultural items are obtained by means of 
attributing new functions to previously existing ones (Terrenato 1998: 23). De motor van dit proces is –net 
als bij Millet- de autochtone (stedelijke) elite, en het resultaat is een soort van geografisch verspreid 
cultureel lappendeken, een culturele collage van oude en nieuwe aspecten van identiteit die 
gehercontextualiseerd en geherinternaliseerd zijn in bestaande contexten om nieuwe doelen te 
dienen. Waar deze visie de grote verdienste heeft het concept van de regionale diversiteit verder te 
ontwikkelen, kan toch aangevoerd worden dat een sterk elite-centrische visie op culturele 
identiteiten wordt ontwikkeld die aan de diversiteit binnen de culturele groep sterk voorbijgaat. 

Creolisatie en de voorloper in het proces pidginisatie (Webster 2001; Carr 2001, 2006; Matz 2005) 
zijn in essentie linguïstische termen die voornamelijk de nadruk leggen op het gradueel ontstaan 
van culturele mengvormen in contexten van (koloniaal) contact tussen twee verschillende culturele 
systemen maar waarin het ene zwaarder doorweegt dan het andere, wat uiteindelijk aanleiding 
geeft tot ambiguïteit en hybriditeit (Webster 2001: 218). Dit concept werd vooral toegepast in het 
kader van de studie van materiële cultuur in Britannia maar kende vooralsnog weinig navolging.  

David Mattingly’s begrip “discrepant identity” (1997; 2006) ter vervanging van de term 
Romanisatie (infra) biedt een kader waarin personen en groepen zowel inheemse als Romeinse 
identiteitsaspecten kunnen ontwikkelen. Echter, vooral in z’n laatste indrukwekkende boek (2006) 
kwam Mattingly tot het besluit dat de impact van Rome zelf vrij groot moet geweest zijn zoals de 
titel al laat vermoeden. Britannia was een onderdeel van het Imperium dat kon gebruikt en 
misbruikt worden, en zeker geen casus van altruïsme (Mattingly 2006: 355). Interessant is echter dat 
hij het concept identiteit sterk op de voorgrond bracht in het Romanisatiedebat. M. Pitts wees er 
recent (2007) wel op hoe het identiteitsconcept vooral dreigt te leiden tot het zoeken naar 
verschillen in identiteiten op zich, eerder dan naar het analyseren van hoe ze in de wijdere context 
van de Romeinse wereld tot stand kwamen en ontwikkelden. Toch zijn er enkele studies die het 
tegendeel bewijzen. De veelvuldig als hulptroepen gerekruteerde Bataafse gemeenschappen 
(Roymans 2004; Roymans, Derks & Heeren 2007) mogen -gezien vanuit een normatief 
Romanisatieconcept- dan wel het materiële uitzicht hebben van weinig geromaniseerde boerenclans 
die leven in woonstalhuizen en sterk op hun voorvaderlijke culturele tradities voorbouwen, vanuit 
strikt juridisch oogpunt waren ze volstrekt “Romeins” vermits velen het Romeinse burgerrecht 
ontvingen na hun honnesta missio. Uit de vondst van kleine zegeldoosjes kon bovendien afgeleid 
worden dat sommigen onder hen deels gelatiniseerd waren. Deze eigen rol, of het erkennen van het 
bestaan van inheemse identiteiten tot op het niveau van het individu zelf, neemt tot op vandaag een 
belangrijke rol in het Romanisatiedebat in. Een individu kan zich een meervoudige identiteit –in 
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welke vorm dan ook (status, culturele groep, etniciteit,…) creëren in een sterk veranderlijke, 
situationeel bepaalde context.  

Hingley (2005) stelde recent in het indrukwekkende ‘Globalizing Roman culture. Unity, Diversity and 
Empire’ het globalisatiekader als substituut interpretatiemodel voor. Het boek biedt een zeldzame 
integratie van epigrafische, literaire en archeologische data. De auteur interpreteert vele culturele 
veranderingen echter voornamelijk vanuit een economisch oogpunt. Hij ziet het Imperium 
Romanum als een “consumer culture” (Hingley 2005: 106-107). Er zijn natuurlijk zeker parallellen aan 
te voeren tussen het Romeinse wereldrijk met zijn voor die tijd grote mate van connectiviteit 
enerzijds en de moderne wereld anderzijds. Centraal in het globaliseringsmodel staan immers 
ingrijpende veranderingen op sociaal en economisch vlak en vooral ook een toenemende 
connectiviteit en mobiliteit van mensen, ideeën en goederen. De ruimtelijke context waarin sociale 
en culturele handelingen zich voltrokken wordt groter en beslissingen genomen veraf hebben 
directe gevolgen op lokaal vlak en vice versa. De transformaties die de lokale gemeenschappen uit de 
door Rome veroverde gebieden ondergaan zijn zeker gedeeltelijk interpreteerbaar in een dergelijk 
kader, al dient men zich te hoeden voor over-simplificatie en –opnieuw- het reflectieloos 
terugprojecteren in het verleden van een moderne ideologie. Het globaliseringsmodel heeft immers 
het paradoxale nadeel om zelf ook erg tijdsbepaald te zijn en vooral te focussen op de globale 
economie en de connectiviteit, dé iconen bij uitstek van de huidige neoliberale wereldvisie (supra) 
waarvan men bezwaarlijk kan aannemen zelf geen neokoloniale kiemen in zich te dragen.  

Uit het bovenstaande blijkt vooral een tendens tot het steeds meer in vraag stellen van de term 
Romanisatie als historisch proces en het substitueren ervan door andere verklaringsmodellen. 
Belangrijk daarbij is de steeds grotere rol die de inheemse bevolking in dit proces wordt toegekend, 
evenals de grote mate van diversiteit en complexiteit waarin nieuwe kaders voor de ontwikkeling 
van identiteit tot stand komen. 

2.6.1.4 De continentale onderzoekslijn 

In het laatste decennium ontstond er een duidelijke breuklijn tussen de Angelsaksische en 
continentale onderzoekstraditie. Het is opvallend hoe zwaar in aantal en impact de bij wijlen sterk 
deconstructivistische Britse en Amerikaanse studies doorwegen in de historiografie met betrekking 
tot Romanisatie. Mogelijk speelt het Britse imperialistische verleden hierin een rol al kan ook de 
aparte plaats die Britannia innam in het Romeinse Rijk mee aan de basis liggen. Feit is dat men op het 
continent heel wat minder “radicaal” van leer getrokken is tegen het begrip en men de Romanisatie 
sinds de jaren ’80 vooral als een processueel gebeuren is gaan beschouwen zonder daarbij de relatie 
tussen het archeologisch en historisch bronnenmateriaal uit het oog te verliezen. In meerdere 
recente continentale studies (Roymans 2004; Schörner 2005; Le Roux 2006; Dondin-Payre & Raepsaet 
2006; Ouzoulias 2007) is Romanisatie als begrip in gebruik gebleven en stuurt men er eerder op aan 
om de term niet te vervangen door een andere dan wel om aan de bestaande terminologie een 
heldere en nieuwe invulling te geven. Slofstra heeft in een recent overzicht (2002) o.i. terecht 
gewezen op de bruikbaarheid en de nood tot rehabilitatie van het concept. Juist omdat het zo 
centraal staat in de continue ontwikkeling en theoretisatie binnen de Romeinse archeologie moet de 
term behouden blijven (Slofstra 2002:16-17; Fig. 1). Slofstra wees ook terecht op het dialectisch 
verband tussen het politiek-institutioneel, temporeel en cultureel kader (Figuur 2.3).  
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Figuur 2.3 Schematisch model van Romanisatie als socioculturele verandering waarbij de nadruk ligt op de 
dialectische relatie tussen het culturele, temporele en institutionele. Links van de zwarte lijn de 
aandachtsvelden uit de processuele archeologie, rechts die uit de post-processuele archeologie. (Slofstra 
2002: Fig. 1) 

Dondin-Payre & Raepsaet (2001; 2006) pleiten eveneens voor een blijvend gebruik. Vanuit een sterk 
op de tekstbronnen gebaseerd perspectief zien zij Romanisatie als een proces dat leidt tot politiek, 
culturele en institutionele unificatie, maar met regionale variaties (Dondin-Payre & Raepsaet 2001; 
2006: V). Ze wijzen er op dat het gebruik van de term Romanisatie niet noodzakelijk als rigide 
doorleving van de theorieën van Mommsen e.a. moet worden beschouwd en dat het negatieve 
discours t.a.v. de term ook door de historisch bepaalde context van de Angelsaksische critici zelf 
bepaald lijkt te zijn. De definitie die door Dondin-Payre en Raepsaet (2006: V-VI) wordt gehanteerd, 
erkent het processueel karakter, de complexiteit en de diversiteit van het fenomeen, maar baseert 
zich voornamelijk op het institutioneel, sociaal en cultureel domein waardoor de nadruk ook op 
basis van het gehanteerde bronnenmateriaal, sterk op de rol van Rome als agerend politiek-
institutioneel kader komt te liggen. De bruikbaarheid en legitimiteit van de term voor een historisch 
proces wordt door beide auteurs zeker niet in vraag gesteld: 

….par conséquent, nous choissisons le terme “romanisation” consciemment et à 
desein puisqu’il désigne de façon adéquate un processus indiscutable….  

Ferdière (2006: 122) beschouwt Romanisatie in het kader van de transformaties van de rurale wereld 
echter toch eerder als een verouderd begrip en ziet het vooral als een proces van acculturatie, een 
progressief en dialectisch proces van veranderingen dat niet leidt tot uniformiteit maar sterk 
regionaal varieert en betere heuristische perspectieven kan bieden. Belangrijk in zijn betoog is dat 
voor wat de rurale wereld in Gallië betreft, sommige van deze processen van transformatie al een 
tijd voor de Romeinse veroveringen binnen de lokale gemeenschappen zelf waren gestart en na de 
Romeinse veroveringen –uit economisch perspectief- werden gesystematiseerd:  

…une société gauloise indigène en mutation qu’a rencontré César…. (Ferdière 2006: 
121)  
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Nochtans bleef in de Franse historiografie lang een impliciet normatief, binair beeld m.b.t. 
Romanisatie hangen, in het bijzonder voor wat betreft de rurale wereld. Slechts zeer recent wordt 
uit Frankrijk zelf aangedrongen op een nieuwe kijk op het fenomeen: 

Faut-il déromaniser l’archéologie des campagnes Gallo-Romaines (Ouzoulias 2007: 22). 

Sturend daarbij zijn de grote massa aan vernieuwende resultaten die de laatste jaren door de 
preventieve archeologie werden behaald en waaruit een enorme variabiliteit blijkt in de landelijke 
bewoning en waardoor vooral de voorheen quasi onzichtbare lokale gemeenschappen en hun 
leefwereld een gezicht krijgen.  

Het ziet er dus naar uit dat de weg vooruit er zou in kunnen bestaan om Romanisatie als begrip te 
bestendigen niet alleen ob meritas maar ook omdat het een uniek voorwerp voor wetenschappelijke 
vraagstelling vormt. Belangrijk daarbij is om het bepalende karakter van eigen tijdscontext te 
realiseren en om vooral verder te werken in een historisch en archeologisch bepaalde context 
waarin de diversiteit en complexiteit van de veranderingen worden erkend. 

2.6.2 Het Romanisatiediscours in België (1937-2007) 

2.6.2.1 Het Romanisatiediscours in België net voor, tijdens en kort na de tweede 
wereldoorlog  

In het artikel van Cumont (1914-1919) “Comment la Belgique fut Romanisé” wordt Romanisatie 
conform de toen overheersende internationale opvattingen als cultureel éénrichtingsverkeer 
beschouwd en het werd bovendien ook in verband gebracht met de Belgische natie. Wat het 
Romanisatiedebat in België in deze periode volgens ons dan ook specifiek maakt is dat het 
Romanisatieconcept “gerecycleerd” werd in de constructie van de moderne etnische identiteiten en 
dit vanuit twee verschillende ideologisch bepaalde percepties. Vooral in het interbellum en in de 
nasleep van de eerste wereldoorlog waarna de Vlamingen steeds meer hun rechten gingen opeisen 
in de toen doorgaans Franstalige Belgische instellingen, lijkt het verleden van het gebied onder 
Romeins bewind actief te zijn gebruikt in de constructie van zowel Belgische / Franstalige als 
Vlaamse / Nederlandstalige etnische identiteiten en dit zowel in wetenschappelijke artikels als dat 
van Cumont als in didactisch materiaal voor kinderen. Op dit onderwerp moet zeker diepgaand 
onderzoek gebeuren en het zou ons te ver geleid hebben in deze context om het probleem zeer 
grondig te bestuderen. Toch willen we zeker het fenomeen signaleren door ook te wijzen op een 
reeks Franstalige schoolprenten die onder andere uitgegeven werden rond 1920 door de uitgeverij 
Phobel. Tekenaar Marcel Jaspar stelde hierin de Belgae daadwerkelijk met de moderne Belgische 
natie gelijk waarbij de stammen wel eens vergaten dat “l’Union fait la force”. De stammen werden 
heldhaftig voorgesteld maar wel vanuit een Belgisch-nationalistisch profiel waarbij Ambiorix als 
oer-Belg de stammen verenigde (Figuur 2.4): 

La mémoire d’Ambiorix est demeurée chère, cependant, à notre peuple et son nom 
incarne, dans l’histoire, l’idée de la défense du sol natal contre l’envahisseur. 

Het resultaat van de overheersing was een nieuwe beschaving, hoogstaand, verbonden met het 
Christendom en waarin alle stammen samenleefden. Een ideaal Belgisch model dus waarin de 
verovering van onze gewesten door Rome als een soort van oorsprongsmythe en legitimatie voor 
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een gezamenlijke Belgische natie van stammen werd gerecreëerd. Rome was daarbij enerzijds de 
vijand waartegen samen geageerd werd, maar anderzijds ook de brenger van geciviliseerde waarden 
en wegbereider van het Christendom (Figuur 2.4). 

In en na de tweede wereldoorlog werd het wetenschappelijk debat omtrent Romanisatie van het 
moderne grondgebied van België vooral in Vlaanderen gevoerd aan de Gentse Universiteit door 
professoren Van De Weerd, De Maeyer en wat later Lambrechts en De Laet. De Maeyer bracht in 
1937 zijn basiswerk “De Romeinsche villa’s in België. Een archeologische studie” uit, wat tot op dan 
het beste overzicht bleek te zijn van deze sites. Hij maakte een kaart (Figuur 2.5) van een Romeins 
villalandschap dat zich grotendeels onder de taalgrens uitstrekte en mits actualisatie en 
grootschalig bekeken nog steeds als vrij representatief kan worden beschouwd. De Maeyer had 
blijkbaar ook een beginnend inzicht in het feit dat de bewoningsvormen in Noord-Vlaanderen er 
anders uitzagen dan hun versteende tegenhangers in het Waalse landsgedeelte (infra, citaat) en hij 
legde ook voor het eerst een grondig gefundeerd verband tussen de invallen van de Chaucen in 
jaren 170-174, en de destructieniveaus die enkele villae kenmerkten (1937: 282-289; 1944: 13-20). 
Bovendien nam hij expliciet aan dat de villae-bewoners tot de inheemse elite behoorden en geen 
ingeweken Romeinen waren (infra, citaat).  

Naast het werk van De Maeyer in de repertoriëring en de beschrijving van de villae, moet men in 
deze studie echter ook rekening houden met een ideologische getinte invalshoek wat ondermeer 
blijkt uit volgende citaten: 

In den Romeinschen tijd woonde de bevolking van ons land in leemen hutten of in 
steenen gebouwen. Van de leemen hutten, waarin in ’t bijzonder de lagere volksklas 
moet gewoond hebben en die zich nauwelijks van de voor-Romeinsche “tuguria” 
zullen onderscheiden hebben, is bijna niets overgeleverd. Pas in de laatste jaren, dank 
zij den merkwaardigen vooruitgang der opgravingstechniek, heeft men ook de sporen 
van deze vergankelijken woningen uit den bodem leeren aflezen. (De Maeyer 1937: 13) 
De bewoners van de villa’s zijn geen Romeinen maar de inlandsche families, die al 
vroeger ter plaatse woonden en van landbouw en nijverheid leefden. Ze stonden 
echter, sociaal beschouwd, op een hooger peil dan de overige bevolking van het 
platteland. Dat deze families dan ook sterk den invloed van den Romeinschen 
veroveraar hebben ondergaan, spreekt van zelf en het lijdt ook geen twijfel dat zij op 
hunne beurt romaniserende factors zijn geweest die stellig vanwege Rome 
aanmoedigden steun mochten ondervinden voor hun denationaliserend werk. (De 
Maeyer 1937: 301). 
Dat een groot deel van België en met name de noordelijke provincies, uit de greep der 
romanisering gebleven is, blijkt eveneens uit de verspreiding van de Romeinsche 
villa’s. Dat bijgevolg ons land in dien tijd een tweevoudig aspect vertoonde is 
onloochenbaar: een noordelijke helft, verstoken van romaniseerenden invloed, waar 
de Hallstattbeschaving heeft voortbestaan en een zuidelijke helft, waar de Latijnsche 
cultuur vasten voet gekregen heeft. Wellicht is deze toestand niet zonder invloed 
geweest op het huidig tweeslachtig karakter van ons land (De Maeyer 1937: 301). 
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Figuur 2.4 Schoolprent 305 “Ambiorix” van M. Jaspar (uitgeverij Phobel, ca. 1920) waarin Romanisatie 
actief gebruikt werd ter legitimatie van de Belgische oorsprongsmythe.  
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Uit deze drie citaten blijkt dat De Maeyer net als andere contemporaine West-Europese collegae 
Romanisatie als een trajectmatig proces zag, van barbaars naar geciviliseerd. Toch blijken ook de 
kiemen aanwezig te zijn van nuance, onder andere door erkenning van het bestaan van een 
inheemse elite en het groeiende besef van het bestaan van inheemse nederzettingen anders dan 
steenbouwsites. We zijn in deze visie iets positiever ten aanzien van De Maeyer dan De Boe (1973: 
87-88) of Vermeulen (1992:9) want zelfs al speelde de 19de eeuwse onderzoeksclustering een rol toch 
kan niet worden ontkend dat de villae nog steeds voornamelijk in het kerngebied liggen dat door De 
Maeyer alsdusdanig werd aangeduid. Dat hij geen oog had voor andere bewoningsvormen klopt, 
maar dit viel ook buiten het doel van z’n studie, en bovendien gaf hij in de inleiding aan dat er ook 
effectief andere, niet stenen bewoningsvormen waren die stilaan ontdekt werden (supra, citaat). Als 
men De Maeyer al een verwijt kan maken dan moet dit veeleer in de ideologische context gesitueerd 
worden, dan in de analyse. Immers, naast deze verdienstelijke analytische pogingen die in hun 
tijdscontext gezien zeker als belangrijk mogen beschouwd worden, legde De Maeyer ook een 
verband met de taalgrens, en het “denationaliserende” aspect van de Romeinse veroveringen. Hij 
waagde zich echter zelf wel niet aan verdere politiek-ideologische interpretaties, die liet hij terzijde 
door te verwijzen naar het werk van de Nazi-historicus Franz Petri (1937): Germanische Volkserbe in 
Wallonien und Nordfrankreich (De Maeyer 1937: voetnoot p. 269: 3). De Maeyer zelf, bleef echter in z’n 
eigen commentaren op papier vrij neutraal. 

Het debat omtrent de Romanisatie en vooral de persoon van De Maeyer die dit debat had 
aangezwengeld, is echter vooral tijdens de tweede wereldoorlog bezwaard geworden door andere 
ideologische vooringenomenheden dan de Imperialistische, koloniaal geïnspireerde dogma’s die in 
die tijd alom vigerend waren in Europa. Vooral het actieve lidmaatschap van Robert De Maeyer van 
de Germaanse Werkgemeenschap Vlaanderen was een bepalende, maar o.i. later ook verstikkende factor 
in dit debat. De GWV was zelf een onderdeel van de SS-organisatie Germanische Wissenschaftseinsatz 
(Ahnenrbe) Flandern die ook de uitgeverij Burcht bezat. Deze gaf het in Duitse traditie rijkelijk 
geïllustreerde tijdschrift “Hamer “ uit tussen 1943-1944, waarin naast De Maeyer ook de Gentse 
“gastprofessoren” Rohr (D), Tackenberg (D) en De Vries (NL) auteurs waren (Van Oirschot & 
Keersmaecker 1980; Goossens 1997-1998: 144-146). De Maeyer pleegde twee artikels in Hamer: De 
vroegste sporen van de Germanentrek naar Vlaanderen (Hamer, 1, maart 1943: 6-7) en Wie waren de 
Chauken? (Hamer, 2, januari 1944, 6-8). Opvallend genoeg bleef hij in deze korte bijdragen zich wel 
van ideologische uitspraken onthouden1 en werkte hij verder op al voor de oorlog aangesneden 
onderzoeksvelden, met name vooral de (vroege) Germaanse invallen zoals die van de Chauken. 
Anderzijds zullen deze onderwerpen in de Nazi-middens zeker welgevallend ontvangen zijn. De 
Maeyer publiceerde in 1944 zijn volgende boek, “De strijd onzen bodem tusschen Romeinen en Germanen” 
ook bij de Nazi(gezinde) uitgeverij Burcht. Ook de benoeming van De Maeyer aan de ULB onder druk 
van de bezetter, zijn aanstelling als docent in Gent tegen het advies van de faculteitsraad in en zeker 
ook zijn positieve ingesteldheid, ook bij stemming, voor de door de Militärverwaltung gewenste 
nieuw in te richten cursus “Geschiedenis der Oud-Germaansche Kultuur” aan de Gentse universiteit, 
maken z’n ideologische visie toch zeer duidelijk (Goossens 1997-1998: 118-120). Toch kan men zeker 

                                                             
 
 
1 Bij navraag in de centrale bibliotheek van de Universiteit Gent bleek het eerste artikel (in Hamer 1) 
onvindbaar. Het tweede konden we op 10-03-2009 inkijken en blijkt zeker geen ideologische opvallende 
uitspraken van De Maeyer te bevatten. Goossens (1997-1998: 151) kon beide nummers van Hamer inkijken en 
kwam tot dezelfde conclusie voor het ondertussen verdwenen exemplaar. 
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niet stellen dat De Maeyer, zelfs niet in Hamer, op papier overging tot duidelijk ideologisch 
geïnspireerde uitspraken. 

Naast De Maeyer moet ook zijdelings melding worden gemaakt van Clément Tréfois, klerk bij het 
HIKO van de Gentse Universiteit en naaste medewerker van Prof. Van De Weerd (infra). Hij was 
hoofdredacteur van het blad Hamer en bestudeerde de vorm en oorsprong van de Vlaamse boerderij-
erven, waarbij hij soms ook een relatie legde met oudere voorgangers en de verspreiding van de 
Romeinse villae. Tréfois legde een zeer grote -nog steeds bewaarde en naar ons aanvoelen 
grotendeels onbekende en onderschatte- grootbeeldcollectie aan van opnamen van oude hoeven en 
hun bijgebouwen in Vlaanderen en publiceerde in 1941 een boek over de ontwikkelingsgeschiedenis 
van de landelijke architectuur. Dit qua documentatie zeer verdienstelijk werk, werd echter 
bezwaard door de sterk Germanofiele interpretatie die hij aan de boerderijtypes gaf. Na de oorlog 
zette Tréfois overigens z’n werk voort met publicaties in 1950 en 1980 (!!): Het Boerendak. De 
plattegrondsvormen van zg. Frankische boerderijtypen. De Bouw der Boerenhoven. Ondanks zijn “foute” 
interpretatie bevat ook het werk van Tréfois een schat aan informatie over de erfstructuur van de 
vroeg-Moderne boerderijbouw en de agrarische bouwkunst en landbouwvoering. 

Tijdens de oorlog nog (1944; manuscript afgesloten in 1942) publiceerde De Maeyer’s leermeester 
Prof. Hubert Van De Weerd zijn opus magnum “Inleiding tot Gallo-Romeinsche Archeologie der 
Nederlanden” dat een alomvattend overzicht vormde voor de structurele en materiële data uit de 
Gallo-Romeinse Archeologie. In het werk wordt echter geen melding gemaakt van Romanisatie of 
contacten tussen veroveraar en overwonnen groepen, wat misschien logisch is vermits het geen 
historisch werk betrof dan wel een soort handboek. Opvallend is echter wel dat Van De Weerd in de 
inleiding uitvoerig en bij naam de mensen bedankt die aan het boek medewerking hebben verleend, 
o.a. zelfs Clément Tréfois. Over z’n leerling De Maeyer -een referentie voor de afbeelding en melding 
als bibliografie niet te na gesproken- wordt echter gezwegen ondanks het feit dat het hoofdstuk 
villae eigenlijk een samenvatting is van De Maeyer’s proefschrift (Van de Weerd 1944: 101-116). Dat 
er enige wrevel bestond tussen de oude leermeester en z’n leerling zou ook kunnen blijken in een 
artikel van Van De Weerd in het tweede nummer van Archeologie (1939: 434-435) waarin hij de 
lezers aanraadt om het werk van de Nazi-historicus Petri “avec prudence” te benaderen; en dat terwijl 
De Maeyer net naar Petri’s werk verwees en ook de besprekingen leidde tijdens de gastcolleges van 
Petri in Gent (Goossens 1997-1998: 121-122).  

Uiteindelijk werd De Maeyer na de oorlog bij verstek (hij was voortvluchtig) uit z’n 
burgerrechten ontzet en hij keerde ook niet meer terug aan de Gentse Universiteit. Over deze 
periode en de invloed op het onderzoek van de Romeinse periode werd door enkele nabije en 
verderaf gesitueerde getuigen uit de archeologie (zoals De Laet, Mertens en Goossens) echter steeds 
halsstarrig gezwegen (cfr. de studie van Goossens (1997-1998) waarin geen van deze figuren 
antwoordde op haar vragen omtrent deze tijd). Samen met het taboe die op de persoon rustte, 
ontstond er o.i. echter ook een onuitgesproken taboe op de onderwerpen die hij behandelde. Noch 
Lambrechts (muzv. één artikel, infra), Roossens, De Laet of Mertens lieten zich de eerste twintig jaar 
na de oorlog ten volle met het onderzoeksthema Romanisatie, bewoning in de rurale wereld of 
Chaukenproblematiek in, en al kan dit misschien ook grotendeels met hun persoonlijke interesses te 
maken hebben, het is toch opmerkelijk dat ze hiermee deels tegen de tendensen in het buitenland 
ingingen. Mertens en Roossens publiceerden naar we konden nagaan zo goed als geen teksten die 
betrekking hebben op Romanisatie. De Laet wel doch voornamelijk later, in de jaren ’60 en nog later 
(1986).  
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Figuur 2.5 Kaart van de verspreiding van de Romeinse villae in België (De Maeyer 1937). 

Het was Lambrechts (1951) die zich met z’n overzichtsartikel “De streek tussen Noordzee en Schelde 
tijdens de Romeinse overheersing” voor het eerst doch éénmalig terug met Romanisatie inlied. 
Belangrijk was dat nu voor het eerst de aandacht volledig kwam te liggen op het gebied dat in de 
studie Van De Maeyer niet aan bod was gekomen: de regio tussen kust en Schelde. 

Het artikel is echter grotendeels gebaseerd op een zeer degelijk overzicht van historische 
bronnen, waartegen de enkele archeologische feiten worden geplaatst. Opmerkelijk genoeg 
onderschrijft Lambrechts met klem De Maeyers’ stelling met betrekking tot de verspreiding van 
villae, het verschil in Romanisatie en de taalgrens (Lambrechts 1951: 30), een stelling die hij aanvult 
door aan te geven dat het ontbreken van belangrijke wegen aanleiding gaf tot het feit  

….dat onze provincies niet of nauwelijks beroerd werden door de stroom van 
materiële en geestelijke goederen die er langsheen circuleerden (Lambrechts 1951: 
29). Het ontbreken van villae wordt verklaard door het feit dat men hier over geen 
steen beschikte, zoals in het Walenland, en de gebouwen dus uit hout, dit is uit 
vergankelijk materiaal, werden opgetrokken. (Lambrechts 1951: 30).  
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Op basis van de bronnen en de archeologische data besluit hij:  

de gevolgen van de opneming van onze Vlaamse gewesten in het Romeinse Rijk 
moeten niet te licht worden aangeslagen…. (Lambrechts 1951: 32) 

We menen enerzijds te kunnen besluiten dat Romanisatie in de specifieke Belgische context van het 
interbellum actief gereconstrueerd werd in de ontwikkeling van een Belgisch natie-gevoel en 
oorsprongsmythe. Rome vormde enerzijds een gemeenschappelijke vijand tegen wie alle Belgische 
stammen zich dienden te verenigen. Later, na de verovering werd het Romeinse model een ideaal 
streefbeeld voor de Christelijke en eengemaakte staat. In de beeldvorming van de weinig 
geromaniseerde gebieden in het noorden van het land stelde dit zeker een interpretatief probleem 
voor de visie op deze gemeenschappen zowel voor als na de verovering. De Menapiërs werden net 
als de Morinen uiterst primitief voorgesteld, een beeld dat zeker tot in de jaren ’50 van vorige eeuw 
ook in schoolboeken en historische publicaties prevaleerde. Een bekend voorbeeld hiervan is de 
reeks “’s lands Glorie”, uitgegeven tot in de jaren ’50 door de bekende uitgeverij Artis Historia 
(Figuur 2.6). Een bijkomend probleem in dit kader was de ideologische ingesteldheid van enkele 
personen en De Maeyer in het bijzonder. Deze attitude heeft bezwarend gewerkt op de werkelijke 
inhoud van het debat en op het naoorlogse onderzoek van de inheems-Romeinse rurale wereld in 
Vlaanderen in het bijzonder. 

 

 

Figuur 2.6 Beeld van de Morinen en Menapiërs zoals dat in de bekende reeks “’s lands Glorie” (uitgave 
1952) werd voorgesteld. 
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2.6.2.2 Het Romanisatiediscours in Vlaanderen sinds 1960: « une chassé-croisé 
culturel entre Rome et la Gaule»  

Het duurde tot de eerste na-oorlogse generatie archeologen op het toneel verscheen vooraleer deze 
onderwerpen opnieuw voorzichtig werden aangesneden, met o.a. de studies van Thoen (1966; 1978) 
en De Boe (1971; 1988). De Boe voerde zelfs een nieuw onderzoek naar Romeinse villae terwijl Thoen 
regionale studies ondernam in het Waasland en de Kust, zonder evenwel het thema Romanisatie aan 
te snijden of de vondsten en sites in een interpretatiekader of –model te plaatsen waarin ze in 
historisch en sociale context werden geplaatst. De analyse bleef in zijn onderzoek dus veeleer 
beperkt tot analyses van bewoningsverspreidingen (“relatie bodem-bewoning”) en 
materiaalgroepen zoals terra sigillata. Het Romeinse karakter of de variabiliteit van de materiële 
cultuur en bewoningsvormen was een gegeven feit, en geen voorwerp van vraagstelling of 
onderzoek. Met de opgravingen van de legerbasis in Maldegem werd het gebied in een breder 
historisch verband bekeken (Thoen 1991a, c). Frappant is wel dat Thoen er in 1991 (a: 194) letterlijk 
op wees dat de aandacht voor het Chaukenprobleem fors verminderd was “in de nasleep van de 
reacties op De Maeyer’s werk”; hetzelfde gebeurde o.i. ook voor wat betreft de analyse van de 
verschillen in bewoningsvormen en hun historische en sociale interpretatie. Het lijkt ook alsof de 
internationale wetenschappelijke evoluties met betrekking tot het thema Romanisatie –in de rurale 
wereld- maar ook wijdere theoretische en opgravings-organisatorische visies (grootschaligheid; 
noodonderzoek,…) die het thema in een ander daglicht hadden kunnen zetten, vrijwel ongemerkt de 
archeologie van de provinciaal-Romeinse wereld in Vlaanderen voorbij gegaan zijn, enkele 
weliswaar belangrijke artikels van De Laet (1964; 1966; 1977; 1984) niet te na gesproken. Pas met de 
studie van Vermeulen (1992) was er opnieuw sprake van Romanisatie als volwaardig 
onderzoeksthema (infra). 

Belangrijke bijdragen m.b.t. de Romanisatie, geschreven vanuit in Vlaanderen verzamelde data of 
gegevens die betrekking hebben op het huidige grondgebied van Vlaanderen zijn in het licht van 
het hoger beschreven naoorlogse internationale debat, in feite schaars te noemen. Enkele 
opvallende artikels verschenen echter wel van de hand van Sigfried De Laet die ondermeer in 
“Claude et la Romanisation de la Gaule septentrionale” (1966) en in “Un siècle de résistance à l’occupation 
romaine” (1977) maar ook in een ouder artikel (1961) nog steeds een scherp beeld van verzet, 
weerstand, verovering en vanaf Claudius “gedirigeerde acculturalisatie“ (De Laet 1966: 961) ophing. 
Romanisatie was volgens De Laet dan ook:  

…cette adoption d’une civilisation étrangère au détriment de la culture indigène 
traditionnelle (qui) n’a été rendue possible que par un changement radical dans la 
mentalité des habitants de la Gaule septentrionale. (De Laet 1966: 953).  

Anderzijds hadden de studies van de klassiek historicus en archeoloog De Laet de grote verdienste 
voor het eerst op zeer diepgaande wijze archeologische en historische data met elkaar te 
confronteren, al bleef de nadruk op de historische bronnen te liggen en ontwikkelde hij nooit 
onderzoeksprogramma’s die de rurale wereld en de processen van Romanisatie in Vlaanderen als 
voorwerp hadden. Voor hem als historicus was Romanisatie duidelijk een historisch vaststaand 
gegeven dat de inheemse wereld uiteindelijk toch onderging, ondermeer via “La paix des cimetières” 
(De Laet 1977: 18). In het spijtig genoeg zo goed als onbekende doch indrukwekkende artikel 
‘L’interaction de la civilisation romaine et de la civilisation celtique dans le nord de la Gaule’ (1984) lijkt De 
Laet in beperkte mate onder invloed van de internationale tendens, toch de klemtoon wat te 
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verplaatsen naar een interactief kader van interpretatie. Hij kent de inheemse (elite) groepen een 
grotere rol toe, al blijkt uit zijn discours duidelijk dat een interventionistische Romeinse politiek, 
vooral vanaf Claudius zoals hij eerder (1966) schreef en dit in tegenstelling tot de traditionele idee 
dat Augustus de belangrijkste initiatiefnemer was, ook als een stuwende factor wordt beschouwd. 
Opmerkelijk is wel dat De Laet nu Romanisatie duidelijk veel genuanceerder zag dan hij vroeger 
deed en het als een historisch proces beschouwde van veranderingen en acculturatie die op 
interactieve wijze tot stand komt:  

..il s’agit en réalité d’une interaction tantôt positive, tantôt négative, d’une chassé-
croisé culturel entre Rome et la Gaule. (De Laet 1984: 62)  

In een meer toegepaste benadering van het acculturatie-concept bracht Vermeulen (1992a,b; 1995) 
door middel van prospectie en opgraving voor het eerst in een wetenschappelijk 
onderzoeksprogramma m.b.t. Romanisatie in Vlaanderen de inheemse gebieden duidelijker in het 
voetlicht. De studie bracht naast verschillende karakteriserende elementen ook duidelijke 
verschillen in materiële cultuur en nederzettingsstructuur aan het licht tussen deze inheemse 
boerenerven in het zandgebied, en de villa-economie uit het aansluitende leemgebied in het zuiden. 
Met de studie van het gebied tussen Leie en Schelde kon vooral aangetoond worden hoe sterk de 
doorleving van de traditionele waarden en materiële cultuur in een klein deelgebied van de civitas 
Menapiorum eigenlijk wel was. Dit alles leidde tot het ontwikkelen van verklaringsmodellen voor 
deze discrepanties in materiële neerslag. De “moderate acculturation” (Vermeulen 1992a) of “trage 
Romanisatie” (Vermeulen 1992a,b: 251) die de onderzoeksregio tussen Leie en Schelde volgens hem 
karakteriseerde, werd geïnterpreteerd in een economisch en politiek-militair verklaringskader, een 
soort globalisatiekader avant la lettre. Vici of lokale centra gekenmerkt door een “hogere 
Romanisatiegraad” worden door hun betere toegang tot de stroom van materiële en geestelijke 
goederen als stuwende krachten in de Romanisatie van dit gebied beschouwd (Vermeulen 1992ab: 
252-253; 1995): 

En fait, la romanisation de toute cette région est retardée et moins profonde que dans 
les régions plus méridionales. Ceci est bien visible dans le domaine des techniques 
agraires… et autres aspects de la culture matérielle. Les causes sont probablement la 
situation isolée de la Flandre sablonneuse à l’écart des grands axes commerciaux et 
stratégiques, ainsi que la faible fertilité et donc la faible productivité des terrains à 
cultiver. (Vermeulen 1992a: 280-281) 

In de studie werden echter op basis van slechts enkele opgravingen toch ruimere gevolgtrekkingen 
geformuleerd die ook buiten het Leie-Schelde-gebied naar het tot dan toe zeer pover 
gedocumenteerde zandgebied ten noorden, oosten en westen van Gent geëxtrapoleerd:  

“This romanization, or better the integration of the tribal native population into 
Roman society, demonstrates in Sandy Flanders ..a slower and less durable evolution 
compared to more southern regions or the frontier zone with its military 
organization…” (Vermeulen 1995: 139). 
 
“…the northern part of the civitas Menapiorum, however, experienced a very 
different development. Here the process of romanisation was much slower and the 
continuity of native traditions was, at least in some areas, much stronger …. This 
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northern part of the civitas Menapiorum was economically and also culturally on a 
low rung of the ladder..” (Vermeulen 2001: 20, 21).  

Interessant is ook dat de auteur aandacht besteed aan de “Germanisatie”. In studies van Roymans 
(1996) en Slofstra (1991)(supra 2.6.1.2) komen wel aspecten m.b.t. de Romanisatie van de rurale 
wereld in Vlaanderen aan bod, doch deze maken niet de kern van hun betoog uit, al zijn in de studie 
van Slofstra ook de Vlaams-Kempense zandgronden deels betrokken.  

Recenter brachten Vanderhoeven, Martens & Vynckier (2001) in een uitgebreid overzichtsartikel 
de Romanisatie van het centrale deel van de civitas Tungrorum onder de aandacht. Op basis van de 
resultaten van recent archeologisch onderzoek en tegen het licht van de tekstbronnen en een 
theoretische inleiding m.b.t. Romanisatie wordt de nadruk gelegd op de Romanisatie als een continu 
proces en op het belang van de impulsmatige inbreng van Rome zelf, o.a. door de creatie van 
Tongeren (urbanisatieproces). In twee recente historisch zeer uitgebreid onderbouwde werken tot 
slot, beschrijft de historicus Nouwen het begrip Romanisatie (2006, 2008) o.i. vooral uit het oogpunt 
van de geschreven bronnen. Als belangrijke drijvende factoren in het tot stand komen van de Pax 
Romana en de Romanisatie gelden volgens hem de rol van het leger (Nouwen 2008) en het Latijn als 
exponent van cultuurimperialisme, al acht de auteur ook een inbreng van de lokale elite niet 
onbelangrijk (Nouwen 2006: 81-86). Zijn omschrijving van het begrip Romanisatie als “het proces 
waarbij de inheemse volkeren geleidelijk het Latijn en de Romeinse cultuur en gewoonten overnamen” 
(Nouwen 2008: 67) wijkt sterk af van meerdere hoger geciteerde (inter)nationale opvattingen 
terzake. 

Samenvattend kunnen we stellen dat met uitzondering van het meer recente onderzoek van 
Vermeulen de enkele vroege studies over Romanisatie die vanuit België over het gebied werden 
geschreven de algemene tendens van het internationale debat volgden maar er nooit in hebben 
doorgewogen, ja zelfs er zijn in voorgekomen. De positie die De Maeyer innam voor en tijdens de 
tweede wereldoorlog geeft een “Belgische” dimensie aan de periode waarin Romanisatie uit een 
koloniaal, normatief perspectief werd gezien. We zijn de mening toegedaan dat zijn werk zeker een 
bruikbare opstap was geweest voor verdere analyse en de embryonale kiemen in zich hield van een 
meer stabielere analyse later, maar dat werd door zijn ideologische keuze en de nasleep hiervan in 
de na-oorlogse decennia, nooit alsdusdanig gerealiseerd. Natuurlijk speelden de persoonlijke 
interesses van de eerste post-WO-II generatie archeologen ook een rol in de inertie ten opzichte van 
Romanisatie en de studie van rurale wereld vanuit dit oogpunt. Dit woog minder door bij de tweede 
generatie archeologen, maar het was wachten tot de prille jaren ’90 vooraleer acculturatiemodellen 
en Romaniseringsconcepten ook op het onderzoek van het Vlaamse platteland een invloed 
begonnen te krijgen.  

2.6.3 Romanisatie en de inheemse materiële cultuur  

De grotere aandacht voor de rol van de lokale gemeenschappen in de vorming van nieuwe culturele 
tradities leidde ook tot een nieuwe visie op materiële cultuur. De vondst van objecten in “Romeinse 
stijl” in inheemse nederzettingen op het platteland werd niet langer meer gezien in teleologische-
evolutieve termen van inheems-barbaars naar Romeins-geciviliseerd. Een structuralistisch-
semiotische visie op materiële cultuur (infra 2.2) en het steeds groter belang van de agency van de 
inheemse gemeenschappen als gevolg van de post-koloniale benadering (Webster & Cooper 1996) 
genereerden een meer genuanceerde visie op materiële cultuur in de context van 
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Romanisatieprocessen in de rurale wereld. Materiële cultuur, de artefactualiteit van het Romeinse 
Rijk (Gardner 2003) als uiting van sociale praxis, wordt dan ook als een volwaardig onderzoeksobject 
in het kader van het Romanisatiedebat beschouwd. Daarbij trad de laatste twee decennia vooral het 
cultureel-biografisch aspect op de voorgrond. Naast een belangrijke economische proxy is 
aardewerk uit de Romeinse periode als onderdeel van de materiële cultuur en handelingen die in de 
sociale systemen gesteld werden een belangrijk en bruikbaar onderzoeksobject. Het is immers ook 
onderhevig aan meervoudige contextueel en situationeel bepaalde interpretaties en dito 
invalshoeken voor studie, of: diversity becomes a virtue, not a defect (Greene, 2005: 52). 

Een belangrijke stap in dit proces van verwording tot meervoudig kennisinstrument, de puur 
technologische en chronologische dimensie voorbij, was de studie van Peacock (1982) die aardewerk 
uit de Romeinse periode bekeek vanuit etnografisch-antropologisch standpunt. Het werk mag dan 
wel weinig rechtstreekse bijdrage geleverd hebben tot het Romanisatiedebat, het bracht binnen een 
kader van productie en handel de grote en actieve rol van de lokale gemeenschappen naar voor in 
deze mechanismen, evenals de waarde van aardewerk als kennisinstrument voor meer dan louter 
chronologische indicatoren. In het voor de studie van Romanisatieprocessen baanbrekende werk 
van Millet (1992) bleef de rol van de materiële cultuur echter nog wat op de achtergrond. De aan- of 
afwezigheid van objecten “Romeinse-stijl” wordt vooral verklaard vanuit een perspectief van 
toegankelijkheidsmodaliteiten tot handelsnetwerken. Ondanks een zijdelingse erkenning van de 
heterogeniteit van materiële cultuur, faalde Millet in het uitdiepen en definiëren van het thema 
materiële cultuur in de context van de Romanisatie van Britannia (Freeman 1992: 444-445). 
Nochtans werd in enkele eerdere studies zoals die van Green (1980) voor Britannia of Hulst (1981) 
voor Nederland al de aandacht gevestigd op het voorkomen van inheems handgemaakt aardewerk 
in associatie met Romeinse-stijl objecten. Waar de verklaring voor dit fenomeen weinig uitgediept 
bleef, bracht Green het toch met sociale aspecten in verband waarbij East-Sussex en The Weald een 
backwater bleven, ook na de verovering:  

we can merely reflect that in south-east England the balance of wealth established by 
the early first century AD, was relatively unaltered by the Roman occupation, and that 
as an aspect of material culture the handmade pottery of East-Sussex reflects the fact 
(Green 1980: 85) 

Waar beide studies niet tot verklaringsmodellen kwamen lag hun verdienste toch zeker in het 
erkennen van het onderzoekspotentieel van dit inheems materiaal. Gelijkaardige vaststellingen 
werden een decennium later door Vermeulen (1992b) gemaakt voor het ons hier specifiek 
aanbelangende Zandig-Vlaanderen. Vermeulen stelde tot in de derde eeuw een doorleven vast van 
in inheemse tradities wortelende stijlen handgevormd aardewerk en bracht dit in verband met 
factoren zoals het grafgebruik en de structuur van de nederzettingen. Waar men kritiek kan hebben 
op de verklaring van “vertraagde” of “minder diepe” Romanisatie als onderdeel van een zekere 
positie op een fictief beschavingsspectrum, ligt het belang van de studie van Vermeulen vooral op 
de ontwikkeling van verklaringsmodellen in een kader van contextuele interpretatie van materiële 
cultuur en in het erkennen van de diversiteit in de materiële cultuur patronen tussen verschillende 
gebieden in een zelfde regio.  

Invloedrijke, nieuwe studies met betrekking tot het inheems aardewerk verschenen van de hand 
van M. Bats (1988; 1994; 1996), die het doorleven van deze inheemse tradities in een bewuste context 
van culturele tradities plaatste en zo de culturele kenbaarheid van het inheems aardewerk vanuit 
functioneel en contextueel standpunt naar voor bracht. In Italië zelf werd de hybriditeit van 
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materiële cultuur ondervangen in het concept van culturele bricolage van N. Terrenato (1998)(supra 
2.6.1.3). Een even belangrijke stap in het erkennen van de materiële cultuur als volwaardig 
onderzoeksobject in het Romanisatiedebat was de contextuele studie uitgevoerd door Willis (1994; 
1996a,b; 1997). Hij toonde voor de inheemse gemeenschappen in Noord-Britannia aan dat terra 
sigillata –lang aanzien als een soort van graadmeter voor de Romanisatie- werd 
gehercontextualiseerd in inheemse handelingen en daarmee als het ware omgekeerd evenredig 
resulteerde in het versterken van sommige aspecten van de inheemse identiteit, en niet in het 
overnemen van een “Romeinse” identiteit. Als typisch “Romeins” beschouwde materiaalgroepen 
zoals bijvoorbeeld munten, amforen of terra sigillata, worden geassimileerd in de inheemse groepen 
maar de wijze waarop dit gebeurt en de betekenis die hen wordt toegekend zijn hoogst variabel 
(infra 2.4.3). De verspreidingskaarten van de importen stonden niet in relatie met de geografie en 
dus de toegankelijkheid tot de handelsnetwerken, maar eerder tot de soort van site en de status 
ervan. Ook kon hij aantonen dat groepen aardewerk uit één fase van een welbepaalde site meer 
overeenkomst vertoonden in samenstelling met andere groepen uit andere fasen van dezelfde site, 
dan met die uit contemporaine fasen van andere vindplaatsen. Uit dit alles leidde Willis af dat de 
samenstelling van aardewerkgroepen (import vs lokaal/regionaal) in eerste instantie van 
chorologische parameters zoals identiteit, status, functie en ook handel afhangt, en niet van één 
enkele verklaring. In dezelfde lijn situeren zich meerdere recentere studies in Britannia van Evans 
(2001), Biddulph (2005) en Pitts (2004; 2005a,b). Laatste twee onderzoekers komen op basis van 
contextuele studie, statistisch ondersteund door correspondentieanalyse, tot gelijkaardige 
vaststellingen waarbij selectieve deposities van zowel Romeinse-stijl- als inheemse vaatwerk in een 
context van inheemse sociale handelingen met betrekking tot feesten, collectief drinken of grafritus 
worden gezet. Het aardewerk wordt dus in direct verband gebracht met aspecten van identiteit en 
krijgt ook meervoudige betekenissen al naar gelang de context van gebruik en depositie. Ook in 
andere categorieën van materiële cultuur, vaak ingebed in voor Romanisatie subsituerende 
theoretische concepten zoals creolisatie en discrepante ervaringen, werden de laatste jaren relaties 
tussen materiële cultuur en identiteitsaspecten naar voor gebracht, onder andere in de context van 
militaire status, religie of genderaspecten (zie bijvoorbeeld: Webster 2001; Carr 2003, 2006; Eckhardt 
2000; 2005; 2006) of in een heel brede aanpak waarin sociale, economische, materiële en politieke 
aspecten de materiële cultuur beïnvloeden en omgekeerd (Lucas 2002). Met betrekking tot de 
variabiliteit in materiële cultuur wordt aangestuurd op het onderzoeken van unieke trajecten van 
individuele regio’s en hun relatie tot de wijdere contexten van de provincie en het Imperium (Lucas 
2002: 52). 

Op het continent bleven sinds M. Bats’ pionierswerk gelijkaardige, meer interpretatieve studies 
over materiële cultuur en Romanisatie globaal gezien eerder beperkt in aantal en belang. De 
invloedrijke reeks van de Société Française d’Etude de la Céramique Antique en Gaule (SFECAG) 
bevat in het laatste decennium onder de vele tientallen zeer verdienstelijke typo-chronologische 
en/of technologische studies van aardewerkgroepen uit Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Noord-Italië 
en België, naar ons aanvoelen zelfs geen enkele bijdrage die het analytisch niveau sterk overstijgt en 
het materiaal in een bewust perspectief van sociale handelingen stelt. In een brede opvatting van 
materiële cultuur (aardewerk, huizenbouw, grafgebruik,…) en op basis van synthese van eerder 
onderzoek nabij de Rijn en Donau vestigde Peter Wells (1999: 169-170) de aandacht ook op het 
doorleven van pre-Romeinse elementen in de materiële cultuur die hij zelfs als actieve recreaties en 
als “culturele weerstand” beschrijft.  

Recent wijdden we zelf twee bijdragen aan Romanisatie en materiële cultuur. In een eerste (De 
Clercq 2005a) stelden we een deel van ons onderzoek in Zeeland voor, waarbij we ondermeer 
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konden aantonen dat twee gelijktijdig en dichtbij elkaar gesitueerde vindplaatsen (Koudekerke en 
Ellewoutsdijk) twee verschillende patronen in aardewerk bezaten waarbij de keuze tot het gebruik 
van handgemaakte of gedraaide importen wellicht niet vanuit een economisch perspectief van 
beschikbaarheid dan wel vanuit een cultureel bepaalde ingesteldheid gebeurde, grotendeels 
beïnvloed door chorologische factoren. Een tweede artikel wijdden we aan de verspreiding en 
transformatie in betekenis van vuurbokken als dragers van religieuze en culturele tradities in de 
late IJzertijd en Romeinse tijd in Noord-Gallië (De Clercq 2007). Daarbij kwamen we tot de conclusie 
dat deze objecten als media van religieuze identiteitsaspecten met de integratie van de inheemse 
gemeenschappen en hun elite in het Romeinse Rijk een belangrijke transformatie ondergingen in de 
contexten van productie en gebruik waarmee ze aspecten van culturele identiteit tot uitdrukking 
brachten. Bovendien bleek dat de vuurbokken een regionaal gedifferentieerde vorm konden 
aannemen wat ook aangeeft dat er een sterk lokaal, landschappelijk aspect verbonden was met de 
vormgeving van bepaalde identiteitsaspecten. Tot slot dienen we zeker het werk van Roth (2007a,b) 
te vermelden met betrekking tot de zgn. Campaanse waar in Italië. Belangrijk in zijn studie is 
hybriditeit van de regionale culturele identiteiten aan de hand van de stijl van het aardewerk. Zijn 
werk bouwt stevig verder op het habitusconcept van Bourdieu (1977) en stelt de non-elite groepen 
centraal. Inzonderheid dit werk hanteert een theoretisch kader en methodologie die sterk verwant 
is aan de onze (De Clercq 2007; infra 2.7). 

Uit bovenste blijkt dat materiële cultuur een volwaardig voorwerp van onderzoek in het debat 
omtrent Romanisatie is geworden; meer nog, steeds meer lijkt het debat zich hier op te focussen. 
Naast technologische analyses wordt materiële cultuur nu in een meer holistisch perspectief 
bekeken over verschillende categorieën materiële cultuur heen, in verschillende contexten en op 
verschillende momenten. Door de toepassing van theorieën van handelen zoals die van Bourdieu 
wordt een nauwere relatie gelegd tussen materiële cultuur en sociale systemen en hun 
gestructureerde “ways of doing” (Gardner 2007: 128). In het spoor van Woolf (2001:186) wordt 
materiële cultuur en aardewerk in het bijzonder als een nuttig kennisinstrument ervaren om 
aspecten van identiteit en transformatie te benaderen. Bovendien zijn alle onderzoekers het er over 
eens dat materiële cultuur de heterogeniteit, hybriditeit en het contextueel afhankelijke, van het 
proces van Becoming Roman illustreert. Dit betekent ook dat materiële cultuur het best op 
contextuele wijze bestudeerd wordt. De heterogeniteit van materiële cultuur varieert echter binnen 
en tussen lokale groepen en verschillende vormen van identiteit kunnen in verschillende aspecten 
van de materiële cultuur en in verschillende sociale contexten uitgedrukt zijn en omgekeerd. Dit 
betekent ook dat de dichotomie Romeins vs inheems een grotendeels irrelevante oppositie is 
aangezien de betekenis van de objecten niet zozeer in het object sensu stricto dan wel in de bredere, 
variërende sociale context van productie, gebruik en depositie vorm krijgt (Jones 1997: 133-135). 
Vanuit dit perspectief is de appropriatie van “Romeinse-stijl”-objecten eerder te zien als een 
reproductie en transformatie van bestaande sociale relaties in de lokale groep, dan een overname 
van exotische, “Romeinse” identiteit. De integratie van lokale gemeenschappen in het Imperium 
bracht zeker fundamentele veranderingen in het sociale systeem teweeg die ook materieel tastbaar 
waren. Deze transformaties in materiële cultuur weerspiegelen echter vooral de benadrukking van 
aspecten van culturele identiteit als gevolg nieuwe vormen van sociale interactie waardoor de basis 
van macht, status en andere identiteitsaspecten gereproduceerd en getransformeerd wordt (Willis 
1994: 143-144; Jones 1997: 133). 
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2.7 Een “bottom-up view” op de transformaties in identiteit als 
theoretische basis voor de analyse van Romanisatieprocessen 

In bovenstaande paragrafen kwamen verschillende theoretische aspecten aan bod die aan de basis 
liggen van de onderbouw van de vraagstellingen en interpretaties die in deze studie worden 
gehanteerd en ontwikkeld. Hier wordt nu dieper ingegaan op, en samengevat hoe deze conceptuele 
kaders uit de sociologie, etnografie en archeologie en met betrekking tot Romanisatie, materiële 
cultuur, habitus en identiteit, versmolten kunnen worden tot een meer consistente theoretische 
onderbouw voor de studie. In de specifieke deelstudies (aardewerk, huizenbouw,…) wordt dieper 
ingegaan op de concrete operationalisatie van deze onderbouw bij de respectievelijke 
onderzoeksvelden. 

In de historiografische en inhoudelijke analyse van het Romanisatieparadigma kwam vooral naar 
voor hoe Romanisatie als paradigma steeds meer onder druk is komen te staan en eerder naar een 
proces-term is geëvolueerd. Hoe we dan wel moeten kijken naar dat proces van veranderingen en 
interacties die plaats vinden na de verovering van onze gebieden door Rome, is het voorwerp 
gebleken van talloze studies en substituerende modellen. Alle studies zijn het er ondertussen echter 
over eens dat het interactief proces van appropriatie, uitwisseling en continue reconstructie van 
culturele identiteiten betreft op individueel maar ook op groepsniveau, in een kader dat door Rome 
minstens politiek-institutioneel vorm werd gegeven. Belangrijk in onze analyse zijn hierbij aspecten 
als materiële cultuur, identiteit, dynamisme, hybriditeit en transformaties. In het spoor van 
onderzoekers zoals Slofstra, Roymans, Ferdière en Dondin-Payre zijn we de mening toegedaan dat 
de “R-term” niet naar de prullenmand verwezen moet worden maar zeker een krachtige 
betekenisdrager kan zijn in de provinciaal-Romeinse archeologie. Het ziet er dus naar uit dat de weg 
vooruit er in bestaat om Romanisatie als begrip te bestendigen en dit niet alleen ob meritas maar ook 
omdat het een uniek voorwerp voor wetenschappelijk vraagstelling vormt. Belangrijk daarbij is om 
het bepalende karakter van eigen tijdscontext te realiseren en om vooral verder te werken in een 
historisch en archeologisch bepaalde context waarin de diversiteit en complexiteit van de 
veranderingen worden erkend. We zien Romanisatie dan ook als: 

Een wetenschappelijk onderzoekskader en een boeiend instrument voor sociale 
analyse als belangrijk objectief van de historische wetenschap die de archeologie is. 
Romanisatie heeft immers betrekking op dynamische processen van situationeel 
bepaalde sociale, culturele, religieuze en economische transformaties op het niveau 
van het individu en de gemeenschap in een kader dat door Rome werd mede vorm 
gegeven in de door haar veroverde gebieden. In die zin kan Romanisatie gelden als de 
belangrijkste onderzoeksvraagstelling en interpretatiekader in de Provinciaal-
Romeinse archeologie. 

Een ander belangrijk uitgangspunt in de hier ontwikkelde visie is de aanname dat de habitus als set 
van structurerende handelingen een basis kan vormen tot het analyseren van de sociale systemen 
die ze door (materiële) handelingen bestendigen (Figuur 2.7). Elke handeling, ook een materiële is 
dus per definitie een sociale handeling. Door de bijna efemere aspecten van de materiële cultuur die 
onderdeel zijn van het traditioneel handelen en die in de culturele matrix van de lokale 
gemeenschap ingebed liggen te analyseren als product van het door de habitus structurerende en 
gestructureerde handelen, net daardoor kan ook inzicht verworven worden in de culturele 
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categorieën en aspecten van identiteit van de gemeenschappen zelf. De subliminaal structurerende 
structuren die het sociale systeem regenereren kunnen echter ook onder druk komen te staan, 
bijvoorbeeld in het geval van de integratie van de lokale gemeenschappen in het Romeinse 
Imperium. Nieuwe afhankelijkheidsrelaties bijvoorbeeld, of andere of juist versterkte sociale 
interacties in en tussen groepen, en niet noodzakelijk in een inheems-vs-Romeins kader, tekenen 
zich mogelijk af in het proces van her-internalisatie. In het voorliggende werk worden die objecten 
geanalyseerd die een product zijn van de logic of common practice en die diep in culturele tradities 
zijn ingebed en zodoende uitdrukking geven van aspecten van identiteit. Door studie van materiële 
categorieën zoals het inheems aardewerk, de huizenbouwtraditie of aspecten van ritualiteit, wordt 
een bottom-up-view maar ook een binnenzicht gecreëerd in deze sociale systemen en hun 
transformaties op momenten van interactie, dus voor tijdens en na de verovering van het gebied 
door Rome, en dit vooral zowel vanuit een perspectief van elite als van afhankelijken. Bewust wordt 
de vraagstelling en analyse in deze studie dan ook vanuit een theoretisch perspectief van 
transformatie en analyse van het handelen en de habitus bekeken, zonder de oormerking 
Romanisatie te willen gebruiken in een teleologische of kwalificerende zin (supra 2.6.1.1). 

De materiële uiting van identiteit creëert echter eerder een overlappend, tijdelijk en geografisch 
niet steeds stabiel lappendeken en een web van stijlgrenzen in verschillende klassen van materiële 
cultuur en contexten. Uit etnografisch onderzoek kwam daarbij naar voor dat deze aspecten van 
identiteit zich vooral uitkristalliseren in de maak- en soms ook in de gebruiksprocessen van 
materiële cultuur. Om tot de analyse van mogelijke materiële uitingen van (transformaties) in 
identiteit te komen is het daarom nodig om in een 1. Contextueel, 2. Technologisch en 3. 
Diachronisch verband materiële cultuur te analyseren om zodoende de sociale interacties op te 
sporen en te verklaren (Jones 1997: 130-131; 2007: 53-55). Ook de natuurlijke dimensie moet in dit 
analytisch patroon worden toegevoegd vermits ze de habitus kan mee bepalen (Archer 2000). Ook 
een sterk regionale benadering met oog voor regionale diversiteit en terugkoppeling met andere 
gebieden doet recht aan een zo breed mogelijk onderzoeksopzet met oog voor complexiteit en 
interactie:  

a clearer picture may be provided by the examination of unique trajectories of 
individual regions and their relation to the wider contexts of province and Empire 
(Lucas 2002:52) 

Een goed begrip van mogelijke transformaties in aspecten van identiteit kan dan ook maar door de 
analyse chronologisch te starten voor de verovering van het gebied door Rome, en dit bij voorkeur 
in zoveel mogelijk, goed gesloten contexten en in samenhang met meerdere materiële, historische 
en ecologische parameters. Technologische aspecten zoals de vorm-baksel-versiering-relatie bij het 
aardewerk of de wijze waarop het dakgewicht van een huis technisch wordt ondervangen en naar de 
bodem toe wordt geleid, kunnen dan ook beter in hun sociale context van gevolg en oorzaak van 
habitus begrepen worden dan louter als puur technische, kunsthistorische of analytische 
gegevenheden. Wel moeten deze aspecten eerst ten gronde technisch worden geanalyseerd alvorens 
verdere interpretatieve beschouwing kunnen worden gemaakt.  

Belangrijk bij dit alles is dat we proberen om een bottom-up view op transformaties van de sociale 
systemen en de discrepante identiteiten die zich erin manifesteren, te genereren. Het gaat daarbij 
dus niet om het gebied gezien vanuit een beeld van conformiteit van materieel vorm gegeven 
aspecten van identiteit die zich in alle door Rome veroverde gebieden manifesteren, maar vooral 
vanuit een visie op heterogeniteit, dynamiek en interactie van de verschillende aspecten van 
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identiteit en habitus binnen en tussen de inheemse gemeenschappen tijdens en als gevolg van de 
interactieperiode met Rome zoals die in een brede structuralistisch-semiotische visie op materiële 
cultuur tot uitdrukking kunnen worden gebracht.  

Tot slot wensen we te benadrukken dat we het hier gehanteerde theoretisch kader beschouwen 
als een richtinggevend en ondersteunend gegeven dat ons moet toelaten de vraagstelling en 
interpretaties te omkaderen, eerder dan als een finale doelstelling van het onderzoek op zich. We 
beschouwen hoger gemaakte conceptuele omschrijvingen dan ook eerder als oriënterend en soms 
zelfs als het voorwerp van onderzoek, dan dat we ze als het absoluut einddoel aanzien. 

 

 

Figuur 2.7 Schematisch model van materiële cultuur als product van keuzes en wil op non-discursief 
niveau in een ruimer kader van niet-discursieve structurerende “natuurlijke” handelingen die in 
dialectisch verband met de habitus het sociaal systeem bestendigen. Zowel op discursief als op niet-
discursief vlak zijn materiële handelingen en hun producten echter steeds contextueel en situationeel 
bepaald en beïnvloedbaar door de natuurlijke, ruimtelijke, temporele en sociale orde. Een verandering 
hierin kan ook materieel een weerslag kennen. 
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Hoofdstuk 3  

Het onderzoekskader  

3.1 Inleiding 

Voorliggende studie bouwt verder op een al bestaande nationale en internationale 
onderzoekstraditie die de integratieprocessen van rurale gemeenschappen in het Romeinse Rijk tot 
voorwerp heeft. Hoger (Hoofdstuk 2) werd al de evolutie in de beeldvorming van deze 
gemeenschappen in het brede kader van het Romanisatiedebat uiteen gezet. Daarbij werd ook de 
historiek en inhoud van Romanisatie als onderzoeksvoorwerp in Vlaanderen tot op heden 
geëvalueerd. In onderstaand hoofdstuk is het de bedoeling om een genese en stand van zaken voor 
de periode 1960 en 1990 te presenteren voor de meer concrete aspecten met betrekking tot het 
onderzoek van de lokale gemeenschappen in het studiegebied.  

In het overzicht komt enerzijds de evolutie in de organisatie en verspreiding van het onderzoek 
aan bod, terwijl anderzijds ook aandacht word besteed aan de kenniswinst en de bestaande 
beeldvorming. Ook wordt een overzicht gegeven van de voornaamste evoluties in het onderzoek 
van de rurale wereld in de ons omliggende landen. Door de ontwikkeling van deze analyse wordt 
een referentiekader geboden waartegen de analyse en interpretatie van de gegevens uit het 
studiegebied kunnen worden geplaatst.  

Deze status quaestionis wordt afgesloten in 1990. Dat moment valt samen met het verschijnen van 
een bilan voor Oost-Vlaanderen (Rogge, Thoen & Vermeulen 1990) en wat later voor Zeeland 
(Trimpe-Burger 1997) en ook met het afronden van het doctoraatsonderzoek van F. Vermeulen in 
het Leie-Scheldegebied. Voor sommige aspecten zoals de organisatie van het onderzoek en de 
bibliografische output wordt het overzicht uitgebreid tot 2008 en dit in het belang van de 
duidelijkheid van het betoog. In het Hoofdstuk 5 Bronnen & Methoden wordt vervolgens de dataset 
belicht die vanaf 1990 aan het licht kwam en de kern uitmaakt van deze studie.  
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3.2 De onderzoeksactiviteit in het Vlaamse deel van het 
onderzoeksgebied 

3.2.1 Actoren in het Vlaamse deel van het onderzoeksgebied 

Verschillende actoren zijn sinds de jaren ’60 van vorige eeuw in het Vlaamse deel van het 
studiegebied op het veld actief, waardoor de onderzoeksorganisatorische situatie duidelijk 
verschillend is van de algemene Vlaamse situatie. Meerdere wetenschappelijke instellingen en 
diensten bevoegd voor het beheer van het onroerend erfgoed zijn immers werkzaam in de regio, 
gaande van de Universiteit Gent, het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium van de Vlaamse 
Gemeenschap (IAP) nu Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), de dienst 
Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium van de Provincie Oost-Vlaanderen, het Provinciaal 
Archeologisch Museum voor Zuid-Oost-Vlaanderen, site Velzeke (PAMZOV, meestal wel zuidelijker 
actief), de stadsarcheologische diensten van Gent (DMSA) en Brugge (DSA, later intergemeentelijke 
projectvereniging RAAKVLAK) en de intergemeentelijke projectverenigingen voor het Waasland 
(ADW) en voor de regio Deinze-Aalter-Knesselare-Evergem-Nevele-Lovendegem (Kale-Leie 
Archeologische Dienst: KLAD). Sinds kort komen daar enkele interventies bij op last van het 
agentschap onroerend erfgoed, en uitgevoerd door ondernemers in archeologie. Deze dichte 
bedeling met actieve diensten, gekoppeld aan een intensieve opvolging van meerdere grootschalige 
bouwprojecten leidde vooral sinds 1995 tot een aanzienlijke toename in het aantal aangesneden 
sites. Keerpunten daarbij waren de archeologische begeleiding van de aanleg van industriezones van 
Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen (Bourgeois et al. 1996; Vermeulen et al. 1998) en Aalter-Langevoorde 
(De Clercq & Mortier 2001; 2002b; 2003) en van een woonverkaveling in Brugge-Refuge (Hollevoet-
Hillewaert 1997-1998(2002). De bouw van de aardgaspijpleiding “Versterking Transport Netwerk” 
(vTn) leverde tussen 1997 en 1998 een archeologische ongezien brede landschapsdoorsnede dwars 
door Vlaanderen op, wat leidde tot de ontdekking van 135 “archeologische feiten” voor de Romeinse 
periode (In’t Ven & De Clercq 2005) waarvan tien sites die ruime opgravingen vereisten op het 
grondgebied van het studiegebied. 

De oudste actor is zeker het vroegere seminarie, nu de vakgroep Archeologie van de Gentse 
Universiteit die meerdere opgravingen uitvoerde in Oost-Vlaanderen. Bovendien werden vanuit de 
universiteit ook verschillende regionale studies gevoerd die de lokalisatie en karakterisatie van de 
Romeinse bewoning tot doel hadden. Thoen (1966) deed dit voor het Waasland en de Kustvlakte 
(Thoen 1978; 1987), later volgde de al genoemde Leie-Schelde-project dat meer nog dan de andere 
onderzoeken ook naar verklaringsmodellen zocht voor de waargenomen discrepanties in materiële 
cultuur en sociale systemen. Ook de vele licentiaatsverhandelingen die een gemeentesurvey als doel 
hadden, brachten soms waardevolle informatie aan. 

3.2.2 Bibliometrische analyse van de onderzoeksactiviteit in het Vlaamse 
deel van onderzoeksgebied 

Naar aanleiding van de aanmaak van de onderzoeksbalans voor de Vlaamse archeologie 
(http://www.onderzoeksbalans.be/) konden we samen met collegae Vanderhoeven, Vanhoutte, 
Hollevoet en Martens een oplijsting maken van alle sinds 1960 gepubliceerde literatuur met 
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betrekking tot de Romeinse periode in Vlaanderen. Voor Zeeland gebeurde onlangs een 
vergelijkbare analyse (Hessing et al. 2008; infra). Helaas konden we deze analyse niet meer 
doortrekken tot op het niveau van de gemeente waardoor een exact beeld had kunnen gevormd 
worden voor het studiegebied. Toch is het provinciale opdelingsniveau zeker representatief voor 
het studiegebied vermits grote delen van Oost- en West-Vlaanderen in het noordelijk deel van de 
civitas Menapiorum vallen, terwijl de andere provincies er niet in liggen. De analyse van deze 
oefening was echter bedroevend op Vlaamse schaal gezien en we moesten dan ook concluderen dat :  

het zondermeer duidelijk is dat het opgravingswerk van de voorbije decennia, dat 
toch al beperkt in omvang was, bijna nooit het stadium van de eindpublicatie bereikt 
heeft. Aangezien het grootste gedeelte van de studies en van de voor het grote publiek 
bestemde werken zich op deze gebrekkige staat van publiceren baseert, valt te vrezen 
dat het beeld van Vlaanderen in de Romeinse tijd dramatisch tekort schiet, niet alleen 
t.o.v. de antieke realiteit, maar ook in vergelijking met andere regio’s binnen het 
Romeinse Rijk, waar de voorbije decennia grootschaliger opgravingswerk werd 
verricht en de resultaten uitvoeriger bewerkt en gepubliceerd werden. Dit eenvoudige 
cijferwerk, waartoe we ons op dit ogenblik beperken, toont duidelijk de marginale of 
gemarginaliseerde positie van het archeologisch onderzoek en de archeologische 
monumentenzorg op het gebied van de Romeinse periode uit de voorbije halve eeuw 
in Vlaanderen aan .1 

Daarbij valt vooral ook op dat de literatuur slechts in de helft der gevallen het niveau van de 
vondstmelding overstijgt. Bovendien is het beschikbaar materiaal immers vaak ook sterk regionaal 
gedifferentieerd naar kwantiteit en kwaliteit toe. Dit komt goed tot uiting wanneer uitgezet in 
grafiekvorm (Figuur 3.1). Zo komen de provincies West- en Oost-Vlaanderen die het gros van het 
onderzoeksgebied innemen (meer dan de helft van het totale aantal publicaties voor Vlaanderen), 
ondanks alles ook het best voor de dag voor wat betreft voldragen studies en dit tot het einde van de 
jaren ‘90. De invloed van de onderzoeksactiviteit van de Gentse Universiteit speelt hier zeker een rol 
in. 

Wanneer we deze data chronologisch uitzetten dan wordt duidelijk dat het totale aantal 
publicaties afneemt sinds 1990. Deze daling is echter volledig terug te voeren tot het wegvallen van 
het tijdschrift “Archeologie” in 1990 want na abstractie van de vondstmeldingen verschenen in dit 
medium blijkt er zich toch een algemene stijgende trend op Vlaams niveau af te tekenen (Figuur 
3.2). Ook nu valt ook op hoe de beide Vlaamse provincies een belangrijke output hebben opgeleverd 
aan literatuur. Opvallend is echter wel dat in tegenstelling tot andere provincies en gemiddelde 
trend in, er sinds 2000 sprake is van een daling in Oost- en West-Vlaanderen, tegen de trend in en 
net in een regio waar veel diensten actief zijn. Verklaringen hiervoor vereisen meer diepgaand 
onderzoek.  

                                                             
 
 
1 http://www.onderzoeksbalans.be/onderzoeksbalans/archeologie/romeinse_tijd/ontsluiting_onderzoek, 
geconsulteerd d.d. 03-03-2009. 
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Figuur 3.1 Bibliografische analyse naar type publicatie per provincie (gegevens onderzoeksbalans d.d. 12-
2008). 

Als mogelijke oorzaken gelden misschien het verdwijnen van een onderzoekscomponent voor de 
Romeinse landelijke bewoning in West-Vlaanderen met het wegvallen van Y. Hollevoet en voor 
Oost-Vlaanderen het ontmantelen van de terreinafdeling van de provinciale dienst 
Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium en een duidelijke afname van terreinonderzoek voor wat 
betreft nationale archeologie aan de Vakgroep Archeologie ten voordele van buitenlandse 
projecten. Een andere reden is mogelijk dat in genoemde gebieden en vooral in Oost-Vlaanderen er 
zeer grote opgravingsprojecten werden uitgevoerd gedurende het laatste decennium. Deze 
lokaliseerden de archeologen vaak langdurig op dezelfde plaats en worden met grote vertraging 
gepubliceerd. Bovendien kwamen vooral de laatste drie jaar veel sites aan het licht die nog niet 
gepubliceerd zijn. Vaak beperkt men zich tot het verplichte rapport in tweevoud dat naar het 
Agentschap Onroerend Erfgoed en de bouwheer wordt gezonden. Deze rapporten zijn slechts deels 
geïnventariseerd in onze analyse omdat er tot op heden geen eenduidigheid bestaat over het juiste 
aantal en de aard van de documenten (publicatie of niet). 

Samenvattend kunnen we stellen dat voor wat betreft het studiegebied en gebaseerd op 
gegevens op provinciaal echelon verzameld op Vlaamse schaal er duidelijk blijkt dat voor de 
provincies Oost- en West-Vlaanderen er kwantitatief gezien sprake is van een dataset aan 
publicaties die groter is in aantal dan het gemiddelde voor alle Vlaamse provincies. Ook kwalitatief 
blijken de analyses doorgaans in een iets verder stadium te zijn dan in andere provincies. Anderzijds 
tekent zich een dalende trend af in het laatste decennium die vooralsnog moeilijk verklaarbaar is, al 
zou dit kunnen begrepen worden door een lager aantal onderzoeken doch van grotere oppervlakte 
die bovendien nog niet gepubliceerd werden. 

 

N % N % N % N % N %

Limburg Antwerpen Brabant West‐Vl. Oost‐Vl.

Vulgarisatie 83 13 13 4 6 2 13 2 31 4

Studies 152 25 82 28 63 24 237 40 243 32

Eindverslagen 48 8 14 5 15 6 30 5 41 6

Basisrapporten 8 1 0 0 0 0 1 0 2 0

Interimverslagen 25 4 41 14 25 9 50 8 110 15

Vondstmeldingen 298 49 142 49 157 59 265 45 327 43
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Figuur 3.2 Evolutie per decennium in het aantal publicaties met betrekking tot de Romeinse periode per 
Vlaamse provincie, met abstractie van het tijdschrift Archeologie. 

3.2.3 Structuur en verspreiding van de onderzoeksactiviteit in het Vlaamse 
deel van het gebied 

3.2.3.1 De periode voor 1990 

In het overzichtsartikel “Oost-Vlaanderen in de Romeinse tijd” (Rogge, Thoen & Vermeulen 1990: 
56) werd een overzichtskaart geproduceerd die het onderzoek naar de landelijke bewoning tot in 
1990 resumeerde. De kaart toont een duidelijke numerieke discrepantie tussen een dicht net van 
villae op de leemgronden en de schaarse ”andere nederzettingsvormen” (bedoeld als boerderijen in 
inheemse traditie) op de noordelijke zandgronden (met inbegrip van het Waasland). Buiten de lager 
geschetste opgravingsresultaten is dit beeld bovendien voornamelijk op veldprospectie, 
toevalsvondsten of beperkte in situ waarnemingen gebaseerd, terwijl ruim onderzochte 
nederzettingen ontbraken. In de periode voor 1990 werd het archeologisch onderzoek in het gebied 
van uit institutioneel oogpunt bijna volledig gedragen door het Seminarie voor Archeologie van de 
Gentse Universiteit, later Vakgroep Archeologie genoemd. Het was bovendien geclusterd in 
deelgebieden. Nochtans was het gebied tot dan in feite rijkelijk bedeeld geweest met 
wetenschappelijke onderzoeksprojecten wanneer met de rest van Vlaanderen wordt vergeleken 
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(Figuur 3.3). Er werden door Thoen (1966; 1978) immers grootschalige inventarisaties van sites en 
vondsten doorgevoerd in het Waasland en in het Kustgebied. In het laatste gebied kon hierbij zelfs 
een zoutwinningssite worden opgegraven te Leffinge; ze werd echter nooit omstandig gepubliceerd. 
Ook de jarenlange veldkarteringen uitgevoerd door studenten archeologie aan de Gentse 
Universiteit brachten veel gegevens aan het licht omtrent de verspreiding van de bewoning (De 
Mulder 1994; Vermeulen 1995: 136). Het Kustgebied werd vanaf de late jaren ’80 door Y. Hollevoet 
opnieuw en nu meer systematisch bestudeerd, eerst vanuit de Universiteit Gent, later vanuit het 
IAP. Het grootste wetenschappelijke regionale onderzoeksprogramma met betrekking tot rurale 
bewoning ooit gevoerd in Vlaanderen was deels ook in het studiegebied gelegen (Leie-
Scheldegebied: Vermeulen 1992a). Dit project leverde een grote hoeveelheid aan interessante 
informatie op over materiële cultuur, grafritus en de verspreiding van bewoning. Het inzicht in de 
structuur van de boerenmaatschappijen zelf was nieuw doch niet breed onderbouwd op basis van de 
enkele delen van nederzettingen en een drietal volledige huisplattegronden die toen bekend 
waren.Toch kan terugkijkend vanuit 2009 niet gezegd worden dat er voor 1990 een ruime dataset 
voorhanden was die een grondig inzicht toeliet in de structurele aard van de bewoning. Door de 
intensieve luchtfotografische prospectie die J. Semey uitvoerde, werd het echter begin de jaren ’90 
stilaan duidelijk dat ook de zgn. arme zandgronden erg rijk waren aan archeologische sites, en zeker 
uit de Romeinse tijd. De ontdekking en opgraving van het castellum van Maldegem is hiervan een 
onverwacht en mooi voorbeeld.  

Met uitzondering van de door F. Vermeulen onderzochte sites in het Leie-Scheldegebied waren 
er in de studieregio voor 1990 zeer weinig vindplaatsen uit de periode late IJzertijd – Romeinse tijd 
daadwerkelijk opgegraven. Slechts de complexen van Eke-Molen (Rogge & Vermeulen 1983), 
Evergem-Vierlinden (Desseyn et al. 1984), Evergem-Spoorwegstraat (Bourgeois et al. 1989), 
Kemzeke-Verkeerswisselaar (Bourgeois 1991), Vinderhoute-Molenbrug (Bourgeois et al. 1987), 
Roksem (Demeulemeester & Dewilde 1987), Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld (Vermeulen 1986), Sint-
Martens-Leerne (Vermeulen 1985), Sint-Martens-Latem-Brakel (Vermeulen 1989), Ursel-Roze 
(Bourgeois, Semey & Vanmoerkerke 1989) en Ursel-Konijntje (Bungeneers, Delcourt & Rommelaere 
1987) brachten over zeer beperkte oppervlakten toch een paar duidelijke structuren aan het licht 
die een beginnend inzicht in funeraire- en bewoningsaspecten uit de rurale wereld toelieten. De 
jarenlange opgravingen in Destelbergen net ten oosten van Gent, leverden wel goede informatie op 
over de funeraire en materiële aspecten van de samenleving, maar weinig voor wat betreft de 
bewoning zelf (De Laet, Thoen & Bourgeois 1986). Meer uitzonderlijk van aard waren de 
opgravingen in het castellum van Maldegem-Vake die dankzij de luchtfotografie een onverwachte 
kijk toelieten op de militaire rol van het gebied in de historische context van de tweede eeuw AD 
(Semey & Vanmoerkerke 1984; Thoen 1988; 1991; Dhaeze & Thoen 2004). 
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Figuur 3.3 Verspreiding van de onderzoeksprojecten in het studiegebied voor 2000. 

3.2.3.2 De start van de grootschalige landschapsarcheologie rond 1995 

Een fundamentele kentering in dit schrale beeld trad in tijdens het laatste decennium van vorige 
eeuw met het ontstaan van grootschalige landschapsarcheologie rond 1995. Daarbij werden grote 
oppervlakten afgegraven en konden de sites in hun wijdere onderlinge en landschappelijke context 
worden geëvalueerd. De verklaringen voor deze methodologische omslag zijn meervoudig. Enerzijds 
werd de archeologische wereld geconfronteerd met de grootschaligheid van het grondverzet bij 
infrastructuurwerken zoals de bouw van Flanders Expo of grote aardgasleidingen. Dit noodzaakte 
tot een aanpassing van de methodologie die tot dan toe vooral gericht was op de systematische 
opgraving van onbedreigde sites door middel van kleine sleuven. Anderzijds bleek uit 
prospectietechnieken zoals veldverkenning maar vooral ook de luchtfotografische prospecties van J. 
Semey , duidelijk het landschappelijk continuüm en de uitgestrektheid van de inheemse complexen. 
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Dit wijzigde de perceptie over de densiteit en omvang van deze sites fundamenteel. Bovendien kan 
het in voege treden van het decreet op het archeologisch patrimonium in 1993 een rol hebben 
gespeeld. Vooral uit enkele persoons- of dienstgebonden motivaties werd getracht met dit nieuw 
legistiek instrumentarium daadwerklijk resultaat te boeken. Dit alles maakte uiteindelijk de 
ontwikkeling van een aangepaste en bij voorkeur preventieve evaluatietechniek voor de analyse van 
de densiteit, structuur en datering van bedreigde archeologische arealen noodzakelijk, evenals de 
aanpassing van de opgravingsmethodologie voor grote open arealen. De inzet van grootschalige 
machinale middelen en van digitale registratietechnieken maakte deze nieuwe werkwijze snel en 
efficiënter.  

Het archeologisch onderzoek op de West- en Oost-Vlaamse zandgronden –niet de polders- en van 
de boerderijen in inheemse traditie uit de Romeinse tijd in het bijzonder, is bijgevolg zeker relatief 
intens geweest vanaf 1995, ook wanneer vergeleken met andere gebieden in Vlaanderen. Motors 
daarbij waren de activiteiten van verschillende opgravingsdiensten, initieel vooral het Seminarie 
voor Archeologie van de Gentse Universiteit, later Vakgroep Archeologie genoemd. Vanaf de jaren 
’90 van vorige eeuw werden er ook door het IAP, de Provincie en de intergemeentelijke diensten 
ADW, RAAKVLAK en KLAD op verschillende locaties delen van inheemse boerderijen onderzocht. 
Deze toename in onderzoek wordt alleen al door het aantal ontdekte inheems-Romeinse huizen 
geïllustreerd. Voor de provincie Oost-Vlaanderen waren er tot 1990 slechts drie volledige 
exemplaren bekend. Eén decennium later waren er al 18 bijgekomen, en sinds 2000 nog eens 30. De 
stijging is sprekend. Op basis van cijfergegevens voor Oost- en West-Vlaanderen, ons ter beschikking 
gesteld door het Agentschap RO van de Vlaamse Gemeenschap, blijkt dat er voor de periode sinds 
2004 -voordien zijn geen cijfers beschikbaar- sprake is van een duidelijke toename van het aantal 
prospecties met bodemingreep en opgravingen (Figuur 3.4). Deze cijfers gelden voor alle perioden 
samen maar de duidelijk stijgende trend die ze weerspiegelen kan zeker ook geëxtrapoleerd worden 
naar de Romeinse periode.  

Toegespitst op het effectief aantal gecontroleerde hectaren oppervlak zijn er voor de studiezone 
enkel voor de provincie Oost-Vlaanderen concrete cijfergegevens in oppervlak beschikbaar. Deze 
gelden voor de niet-afgedekte gebieden en vertonen sinds 1994 een duidelijke beheersmatige 
evolutie naar een groter totaal aantal geëvalueerde hectaren en een stijging van het aantal 
preventief geëvalueerde hectaren door middel van proefsleuven in het bijzonder, en dit zelfs met 
abstractie van het uitzonderlijk grootschalige project Kluizendok (Figuur 3.5). Het opvolgen van 
afgravingen (noodarcheologie) vertoont een duidelijk dalende trend wat aangeeft dat archeologie 
steeds vroeger in de planningsprocessen betrokken geraakt. Deze trends zetten zich zeker ook door 
in de provincie West-Vlaanderen. Voor Zeeland is er overigens ook een duidelijke toename in het 
aantal bureauonderzoeken en waardestellende onderzoeken. Behoudens de opgraving in Borsele 
blijft het effectief aantal opgravingen echter beperkt (Hessing et al. 2008 ). 

Essentieel is voorts dat naast het groter aantal operaties ook vanaf het midden van de jaren ’90 
van vorige eeuw enkele grootschalige onderzoeksprojecten konden opgestart worden. Het betrof 
arealen van 1 tot 170ha groot die voor het eerst een grondig, landschapsarcheologisch evaluerend 
onderzoek ondergingen en een breed inzicht toelieten in de ruimtelijke organisatie van de erven en 
het landschap waar ze deel van uit maakten. Belangrijk hierbinnen was de introductie –ook op 
Vlaams niveau- van de grootschalige proefsleuvenmethode in projecten zoals Sint-Gillis-Waas-
Kluizenmolen, Aalter-Langevoorde of Merelbeke-Axxes (Figuur 3.6)(De Clercq & Cherreté 2006). 
Voor de evaluatie op onafgedekte gronden werd eerst vooral met discontinue proefsleuven op 8% 
van de bedreigde oppervlakte gewerkt, later uit methodologische, praktische en 
veiligheidsoverwegingen met continue sleuven op 12%, aangevuld met kijkvensters. Op de 
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overdekte bodems werd overgegaan tot boringen. Dit grootschalig onderzoek gebeurde wel meestal 
naar aanleiding van nood- of preventief archeologisch optreden, en slechts zelden vanuit 
wetenschappelijke onderzoeksprojecten. 

 

 

Figuur 3.4 Evolutie in het aantal prospecties met bodemingreep en opgravingen voor alle perioden in Oost- 
en West-Vlaanderen samen sinds 2004. (Cijfers ter beschikking gesteld door het Agentschap RO van de 
Vlaamse Gemeenschap) 

 

Figuur 3.5 Evolutie van het aantal ha. dat in de provincie Oost-Vlaanderen op onafgedekt terrein aan 
archeologische controles werd onderworpen. (Tabel op basis van cijfers uit De Clercq & Cherreté 2006, met 
actualisatie en bijstelling nieuwe data ADW en KLAD sinds eind 2006) 
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Aantal Opgravingen 35 57 46 37 47

Aantal Prospecties met 
bodemingreep 7 11 23 54 90

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Aantal Opgravingen

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1994‐1996 1997‐1999 2000‐2002 2003‐2005 2006‐2008

Proefsleuven Kluizendok

Proefsleuven

Opvolging afgravingen

Opvolging lineaire tracé's



 

72 
 

In de evaluatie van het grootschalige onderzoek in Kluizendok en met terugkoppeling naar de 
opgravingsplattegronden van de andere sites uit de periode 100BC-400AD (De Clercq et al. in druk), 
blijkt ook heel duidelijk dat de nederzettingen gekenmerkt worden door lage sporendichtheden en 
dat er bijgevolg een adequate methodologie voor het herkennen van deze complexen dient 
ontwikkeld te worden. Zo blijkt uit de 160.000m² opgravingsoppervlak er maar 2986m² effectief uit 
grondspoor te bestaan. Met een sleuvenstelsel van 12% werd dus bijna 10% van dat oppervlak 
gezien. Het betrof echter vooral grachten en veel inzicht in de structuur en kwaliteit van de sporen 
was er niet. Met de inzet van een extra 3% kijksleuven blijkt het totaal “gezien” spooroppervlak met 
30% te stijgen en ook de kenniswinst omtrent de structuur en bewaring van de site verhoogt 
drastisch. Meer diepgaande en systematische analyses op het representativiteitsaspect van 
waarderingsonderzoek zijn noodzakelijk maar er blijkt uit de analyse van het Kluizendokproject en 
bij vergelijking met andere sites in het gebied dat de inheemse nederzettingen en begraafplaatsen 
doorgaans een lage sporendensiteit hebben wat een hoog sonderingspercentage noodzaakt, evenals 
het openen van grote opgravingsvlakken. Enkel op deze wijze kan inzicht verworven worden in de 
structuur en de landschappelijke inplanting van de boerenerven.  

 

Figuur 3.6 Sleuvenstelsel zoals toegepast in Aalter-Langevoorde (Foto: J. Semey, Universiteit Gent). 

De stijging in het aantal prospecties met bodemingreep en in het aantal opgravingen vinden we ook 
terug in het effectief aantal opgegraven ha (Figuur 3.9). Voor Oost-Vlaanderen waar opnieuw cijfers 
ter beschikking staan, blijkt duidelijk dat de intensificatie van het onderzoek met een 
schaalvergroting gepaard gaat. Meer opgravingen zullen logischerwijze natuurlijk wel tot meer 
oppervlak leidden, maar zelfs met abstractie van het Kluizendokproject kan toch vastgesteld 
worden dat er meerdere projecten over een oppervlak groter dan 1ha werden onderzocht (Figuur 
3.7; Figuur 3.8). 
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Figuur 3.7 Overzichtsfoto van een 10ha groot vlakdekkend onderzoek van meerdere inheems-Romeinse 
boerderijen op Kluizendok “Hultjen” in 2007 (Foto: B. Stichelbaut, Universiteit Gent). 
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Figuur 3.8 Verspreiding van de grootschalige opgravingen (>1 ha vlakdekkend) en de opgravingen op het 
vTn-project binnen de studieregio. 

Uiteindelijk blijkt uit deze cijfers ook een stijging voor het aantal en het oppervlak van de 
aangesneden vindplaatsen uit de late IJzertijd (La Tène III) en voornamelijk uit de Romeinse tijd 
merkbaar te zijn, en dit voor beide provincies. Het vTn-project zorgt wel enigszins voor een 
vertekening in het beeld, maar toch kan in algemene termen zeker over een stijging van het aantal 
aangesneden vindplaatsen worden gesproken voor het Vlaamse deel van het studiegebied. Het is dit 
corpus van vindplaatsen dat sinds 1990 steeds sneller aan het licht komt, dat het voorwerp vormt 
van analyse in dit onderzoek. 
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Figuur 3.9 Evolutie van het aantal opgegraven ha. site uit de perioden 100BC-400AD, in de provincie Oost-
Vlaanderen op onafgedekt terrein (Tabel op basis van cijfers Universiteit Gent, ADW en KLAD). 

 

 

Figuur 3.10 Verdeling over decennia sinds 1960 van het aantal (deels) opgegraven rurale sites uit de late 
IJzertijd (La Tène III) en Romeinse periode in het Oost- en West-Vlaamse deel van het studiegebied met 
abstractie van het vTn-project (1997-1998). 

Bovendien, op Vlaamse schaal gezien, blijken de meeste grote projecten die in de periode 1990-2008 
inzicht opleverden in de inheemse occupatie uit de late IJzertijd en de Romeinse tijd zich op de 
zandgronden in ons studiegebied te situeren. Met uitzondering van de sites die ontdekt werden bij 
de bouw van de HSL Antwerpen-Amsterdam (Verbeeck, Delaruelle & Bungeneers 2004) en het 
onderzoek in de Limburgse leemgroeven te Veldwezelt (o.a. Vanderhoeven 2006) liggen de meeste 
operaties die het inheems landschap tot voorwerp van onderzoek hadden immers binnen het 
studiegebied (Figuur 3.8). We denken daarbij aan de complexen van Aalter-Langevoorde (De Clercq 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1994‐1996 1997‐1999 2000‐2002 2003‐2005 2006‐2008

Opgraving Kluizendok

Beheersmatige opgravingen voor sites uit de 
periode 100BC‐400AD

0

5

10

15

20

25

30

35

1960‐1980 1980‐1990 1990‐2000 2000‐2008

Opgravingssites vTn‐
project

Opgravingssites



 

76 
 

& Mortier 2001), Brugge-Refuge (Hollevoet & Hillewaert 1997-1998(2002)), Evergem-Kluizendok (De 
Clercq et al. 2007; Laloo et al. 2008), Knesselare-Kouter (De Clercq, Hoorne & Vanhee 2009), 
Merelbeke-Axxes (De Clercq et al. 2001/2002), Sint-Denijs-Westrem Vliegveld (Vermeulen 1992a) - 
The Loop (Hoorne et al. 2008) en Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen (Vermeulen, Van Roeyen & 
Hageman 1997). Ook bij de archeologische begeleiding van het vTn aardgasproject werden op het 
grondgebied van de studieregio meerdere sites op ruimere schaal onderzocht. De voornaamste zijn 
Damme-Stoofweg West en Oost (In ’t Ven & Hollevoet 2005; In ’t Ven et al. 2005b), Damme-
Antwerpse Heirweg (In’t Ven et al. 2005a), Oostwinkel-Leischoot 1 en 2 (De Clercq 2005a, c), Berlare-
N445 (De Clercq et al. 2005b) en Zele-Kamershoek (De Clercq et al. 2005d). Naast deze grootschalige 
opgravingen waren er ook enkele kleinere projecten die toch heel wat boeiende informatie hebben 
opgeleverd. Voorbeelden hiervan zijn de sites van Beernem-Sluis (Hollevoet 2006), Knesselare-
Flabbaert (Thoen & Sas 1993; De Clercq & Thoen 1998), Kruibeke-Hogenakkerhoek (Van Varenbergh 
2007), Kruibeke-Argex (Van Roeyen 1997a), Maldegem-Baaikensedeweg (sitedossier), Sint-Gillis-
Waas-t’Hol (Hollevoet & Van Roeyen 1992; 1995), Nieuwkerken-Wallenhofwijk (Van Roeyen 1998b), 
Varsenare-d’Hooghe Noene (Hollevoet 1997-1998 (2002)), Zeebrugge-Achterhaven (Patrouille 2003), 
Zele-Zuidelijke Omleiding (De Clercq 2003a, b) en Zomergem-Boven (De Clercq & Thoen 1998). 
Tevens werden nog steeds opgravingen ondernomen in de militaire installaties van Maldegem-Vake 
(Thoen 1991a, c) en Oudenburg (Vanhoutte 2007a, b). Deze projecten werden in 1991-1997 aangevuld 
met enkele gerichte proefonderzoeken in het kader van het wetenschappelijk onderzoeksproject 
naar landindeling en het wegennet in de civitas Menapiorum, o.a. te Knesselare, Merendree, Ruiselede 
en Kruishoutem (Vermeulen & Antrop 2001). 

Naast opgravingen werd ook informatie bijgewonnen door non-destructieve 
prospectietechnieken, al betreft het vooral gegevens die het vlak van de lokalisatie en eerste 
inschatting zelden overstijgen. Niettemin kon door de jarenlange intensieve luchtfotografische 
prospectie gevoerd door J. Semey vanuit de vakgroep Archeologie van de Gentse Universiteit een 
groot sporenbestand worden verzameld dat met zekerheid of met grote waarschijnlijkheid tot de 
late IJzertijd en de Romeinse periode opklimt (Figuur 3.11). Inzonderheid de talrijke 
“kuilengroepen” en “enclosures” die geobserveerd werden kunnen tot de historische perioden 
opklimmen. Deze sporengroepen vormen een substantieel deel van het beschikbare bestand aan 
opnamen en hebben een groot potentieel tot onderzoek (De Clercq & Semey 2005). Op sommige 
foto’s uit het studiegebied zoals te Adegem tekenen zich zelfs de inheems-Romeinse 
gebouwplattegronden af in de gewassen (Figuur 3.12). Op andere plaatsen zoals te Axel (NL) zijn 
meer dan waarschijnlijk de nederzettings- en begravingsenclosures van inheemse complexen uit de 
late IJzertijd en / of Romeinse tijd te zien (Figuur 3.13) Vele van deze waarnemingen werden door 
veldprospectie van J. Semey zelf of in het kader van het Meetjeslandproject (ongepbl. Info. auteur) 
bevestigd met aardewerkvondsten aan het oppervlak. Laatst genoemd project leidde overigens tot 
een corpus van 120 vondstlocaties in het Meetjesland. Alhoewel het potentieel aan data voor deze 
sites in het bestand van luchtfoto's zeer hoog is, werd helaas nog geen systematische screening van 
de databank luchtfotografie uitgevoerd, in het bijzonder voor wat betreft de periode late IJzertijd - 
Romeinse tijd. Wel konden de mogelijke wegtracé’s en enkele veldindelingen van nabij bestudeerd 
worden (supra; Vermeulen & Antrop 2001). 
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Figuur 3.11 Verspreiding van de door J. Semey gemaakte luchtfoto’s die betrekking hebben op een 
vindplaats uit de Romeinse tijd in het gebied rond de cuesta en de Kalevallei. Het betreft foto’s van 
gekende sites, nieuwe sites later bevestigd door terreinprospectie, of cropmarks waarvan het door de 
piloot zeer aannemelijk wordt geacht dat ze Romeins zijn (gegevens databank HAVIK, Universiteit Gent, 
d.d. 03-2009). 
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Figuur 3.12 Adegem (Maldegem, B.). Zogenaamde “kuilengroep” met o.a. duidelijke cropmarks van een 
inheems-Romeinse huisplattegrond. Aan het oppervlak werd aardewerk uit de tweede en derde eeuw AD 
gevonden. (Foto: J. Semey, Universiteit Gent) 

Hierboven werd vooral ingegaan op de organisatorische aspecten en de verspreiding van het 
onderzoek. In het volgende hoofdstuk wordt een meer gedetailleerd overzicht geboden van de 
aangesneden sites in de studieregio en de omgevende gebieden in Vlaanderen. Toch kan hier al 
geconcludeerd worden dat er in het Oost- en West-Vlaamse deel van het studiegebied na 1990 een 
aanzienlijke toename was van het aantal opgravingen en de omvang die ze telkens innamen. Dit is 
bovendien zeker zo wanneer vergeleken wordt met andere delen van Vlaanderen (infra Hoofdstuk 
8). Het aantal publicaties mag dan wel gedaald zijn (supra), de onderzoeksactiviteit op het terrein en 
de grootschaligheid ervan contrasteren zeker met andere zones. Sturende factoren waren hierbij de 
meerdere actoren die in het gebied actief waren en die vanuit een perspectief van beheer tot het 
onderzoek overgingen. Het moet gezegd dat daarbij het in voege treden van het decreet op het 
archeologisch patrimonium (1993) en ook persoongebonden motivaties wellicht ook een belangrijke 
rol hebben gespeeld. 
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Figuur 3.13 Axel (Hulst, NL). Complex van grachtensystemen (enclosures) en mogelijk bijhorend grafveld. 
Dit complex is voorlopig ongedateerd maar klimt op morfologische gronden vermoedelijk tot de late 
IJzertijd en / of de Romeinse periode op. (Foto: J. Semey, Universiteit Gent) 

3.2.4 Representativiteit van de onderzoeksactiviteit in het Vlaamse deel van 
onderzoeksgebied 

De hoger beschreven situatie mag dan wel als een kwantitatief significante vooruitgang worden 
gezien, het is evenzeer tekenend voor de beperktheid van de kennis en interpretaties gemaakt 
voorheen en wellicht ook in de nabije toekomst. Alhoewel vooruitgang werd geboekt in het aantal 
en de omvang van de aangesneden sites, situeert de karakterisatie en representativiteit ervan, 
gezien vanuit een internationaal onderzoeksperspectief (infra), zich nog in een embryonaal 
stadium. Tot 2007 werden in Vlaanderen immers slechts twee boerderijen min of meer volledig 
opgegraven en dit in Aalter (De Clercq & Mortier 2001; 2002a; 2003) en in Brugge (Hollevoet & 
Hillewaert 1997/1998 (2002), beiden gelegen in het studiegebied. Dit betekent dat op deze plaatsen 
zowel het bewoningsareaal zelf bestaande uit de huizen, bijgebouwen, waterputten en eventuele 
andere gerelateerde fenomenen, als het greppelsysteem dat de nederzetting omheinde 
(“enclosure”) zo goed als volledig werden onderzocht. Tot welk ruimer netwerk van onderling in 
het landschap gestructureerde complexen beide boerderijen behoorden, kon echter niet worden 
uitgemaakt. In 2007 kwam er echter met één grootschalig onderzoek in Evergem (O.-Vl.) op één 
plaats alleen al op minder dan twee jaar zo goed als 12 volledige boerderijen en 17 
huisplattegronden bij (De Clercq et al 2007; Laloo et al. 2008) (Figuur 3.7). Het project Kluizendok 
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resulteert in zijn methodologische consequenties dan ook vooral in de noodzaak tot het erkennen 
van de lage spoordensiteiten in proefsleuven als relevant criterium voor het organiseren van 
grootschalige vlakdekkende opgravingen nodig om tot een goede karakterisatie van de landelijke 
bewoningsstructuur te komen. Het opgraven van een bewoningskern met gebouw, waterput en 
bijgebouwen impliceert verder ook geenszins dat daarmee alle kennis over de boerderij vergaard 
werd, wel in tegendeel. Ook de grachtensystemen, poelen, waterputten en bijgebouwen die veraf 
liggen van het klassieke bewoningsareaal maken integraal deel uit van het complex en moeten 
worden onderzocht. Deze werden overigens soms als “off-site” gekarakteriseerd, een interpretatie 
die, gezien de landschappelijke omvang van deze nederzettingen in tegenstelling tot de 
kleinschaligheid van het in doorsnee gevoerde onderzoek, zeker als voorbarig kan worden 
beschouwd. 

Dit project illustreert op kwantitatief vlak alleen al de beperkte representativiteit van de 
vergaarde kennis en de gemaakte interpretaties tot op 2005 ten volle. Net als in buitenlandse 
projecten van gelijkaardige omvang is in dit project overigens voor het eerst in 2005 pas de 
werkelijke landschappelijke uitgestrektheid van deze nederzettingen gebleken, die bovendien 
gekoppeld bleek aan een lage gemiddelde sporendensiteit. Ook op de andere vindplaatsen kon 
opgemerkt worden dat sporendichtheid doorgaans laag is. Met andere woorden, de complexen zijn 
groot, het bewoningsareaal zelf is klein en maar een beperkt deeltje van een landschappelijk breder 
gestructureerd geheel. Wanneer hier geen grote delen van onderzocht worden, of wanneer het 
aantal waarnemingen subkritisch is, dreigen de gemaakte interpretaties niet representatief te zijn 
om de historische realiteit te kunnen beschrijven. Het is natuurlijk onmogelijk om te weten welk 
deel van de oorspronkelijke totale populatie aan sites we ter beschikking hebben, als puur statistisch 
principe geldt evenwel dat de precisie van de observaties toeneemt als de kwantiteit ervan ook 
stijgt. Met andere woorden veel waarnemingen en liefst grootschalige van aard, zullen een breder 
gefundeerd beeld toelaten dan één die met minder en kleinere data tot stand kwam. We menen in 
het geval van het studiegebied dat wanneer vergeleken met de rest van Vlaanderen de dataset zeker 
ruim genoeg is om een gefundeerde uitspraken te doen over sommige aspecten van de sociale 
systemen uit de periode in kwestie.  

3.3 De onderzoeksactiviteit in het Zeeuwse deel van het 
onderzoeksgebied 

3.3.1 Algemeen 

In de onderzoeksbalans ‘Archeologie naar Deltahoogte’ (Hessing et al. 2008) werd zeer recent een 
overzicht gegeven van de voor de periode 1997-2006 uitgevoerde onderzoeken waarbij de nadruk 
vooral kwam te liggen in een kwantitatief overzicht van de onderzoeksstand met betrekking tot de 
Romeinse periode. Het werd duidelijk dat er een aanzienlijke toename is in aantallen onderzoeken, 
ook met betrekking tot de Romeinse periode. Anderzijds werden er aanbevelingen en conclusies 
gemaakt waarbij –voor alle perioden- helder werd dat er dringend nood is aan synthetiserende 
studies (Hessing et al. 2008, 76) die de kenniswinst uit het gestegen aantal (voor)onderzoeken 
wetenschappelijk dienen te vertalen, interpreteren en resumeren. Op dat vlak tekent er zich een 
opmerkelijk parallellisme af met de hoger genoemde Vlaamse situatie. Meerdere aandachtspunten 
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en mogelijke themata voor verder onderzoek worden verder ook genoemd, ondermeer aspecten van 
inheemse materiële cultuur en bewoning (Hessing et al. 2008: 74). We hopen met dit werk daartoe 
een bijdrage te kunnen leveren. 

3.3.2 Actoren, structuur en verspreiding van de onderzoeksactiviteit in het 
Zeeuwse deel van onderzoeksgebied. 

3.3.2.1 Aard van het onderzoek in Zeeland 

Qua organisatie van het onderzoek is het in Zeeland lang pover gesteld geweest en vaak en lang tot –
waardevolle- amateurinitiatieven beperkt gebleven. De organisatie van de Zeeuwse archeologie is 
meer nog dan in het aangrenzende Vlaamse gebied, een zaak van personen, eerder dan van 
instellingen geweest. Het gebied maakte ook nooit deel uit van een specifiek wetenschappelijk 
onderzoeksprogramma dat (aspecten uit) de Romeinse tijd tot voorwerp van vraagstelling had. Wél 
werd het gebied meegenomen in het proefschrift van Robert van Heeringen dat de IJzertijd in 
Zuidwestelijk Nederland als voorwerp had. Een extra bezwarende factor in het Zeeuwse onderzoek 
was natuurlijk het landschap dat ervoor zorgde dat de meeste sites diep en in natte omgeving 
aangesneden werden. Dit maakt de kans tot ontdekking en opsporing kleiner, en in een kader van 
amateurwerking betekent dit ook dat het opgravingswerk zelf uit financiële en praktische 
overwegingen vaak beperkt bleef.  

Wel werden er enkele selecte themata uit de Romeinse archeologie van de provincie Zeeland 
vanuit wetenschappelijk oogpunt apart behandeld. We denken daarbij met name aan de studie van 
de Romeinse muntvondsten van Aardenburg (Boersma 1967), aan de studie van altaren van 
Nehallenia te Dombug en Colijnsplaat (Bogaers 1971; Louwe-Kooijmans 1971; Stuart & Bogaers 2001) 
of aan het onderzoek naar de wandschilderingen uit Romeins Aardenburg (Van Dierendonck & 
Swinkels 1985). Het gebied kwam ook aan bod in de studies van De Laet (1961) en Bogaers (1971) 
omtrent de bepaling van de grenzen van de civitas Menapiorum en Frisiavonum, doch beide auteurs 
baseerden zich voor hun studies voornamelijk op landschappelijke en historische bronnen, eerder 
dan op archeologische. Met betrekking tot het landschap tijdens de Romeinse periode publiceerde 
Ovaa (1971) een belangrijk overzichtsartikel (infra), dat hij later nog verfijnde met betrekking tot de 
gevolgen van de veen- en zoutwinning op het landschap (Ovaa 1977). Een samenvattend artikel van 
de stand van zaken van de kennis van Romeins Zeeland verscheen van de hand van Trimpe-Burger 
(1997). Zeer recent konden Van Dierendonck en auteur dezes (De Clercq & Van Dierendonck 2008) 
een synthese-artikel publiceren waarin de resultaten van het archeologisch onderzoek met 
betrekking tot de Romeinse periode in het Zeeuwse en aansluitende Vlaamse deel van de civitas 
Menapiorum samen werden geanalyseerd. De nadruk werd daarbij gelegd op de maximale benutting 
van het economisch potentieel van het landschap, de ‘gateway’-positie die de regio innam en de 
wisselwerking tussen inheemse en militaire aspecten.  

3.3.2.2 Verspreiding van het onderzoek in Zeeland 

Het onderzoek van Braat (1957) op de site van Haamstede-Brabers gelegen op Schouwen-Duiveland, 
was de eerste in zijn soort. Verder zijn zeker de onderzoeken van huisplattegronden te Arnemuiden 
(van de Berg & Hendrikse 1978) en Colijnsplaat en de artisanale sites (zoutziederijen of 
schelpkalkbranderijen) te Middelburg (van Heeringen 1989a), Koudekerke (van de Berg & Hendrikse 
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1980) en ’s Heerabtskerke (Trimpe-Burger 1974a; Ovaa 1977: 86) te vermelden. Daarnaast werden 
vaak belangrijke vondstconcentraties verzameld, o.a. te Domburg (cf. o.a. van Heeringen 1988).  

Helaas vormde geen enkel van de hoger genoemde onderzoeken het voorwerp van een 
uitvoerige separate publicatie. Wel werd het aardewerk uit de (late) IJzertijd van de bekende 
vindplaatsen meegenomen in het doctoraatsonderzoek van Robert van Heeringen (1981; 1989b), dat 
apart voor de Zeeuwse vindplaatsen werd gepubliceerd in 1988 (infra). Het handgevormd aardewerk 
van de site Colijnsplaat werd verder omstandig door van Heeringen gepubliceerd (1993), doch hier 
bleef de studie van het Romeinse importmateriaal spijtig genoeg tot een bijgevoegde nota van J. 
Trimpe-Burger (1993) beperkt. 

Ondanks dit ogenschijnlijk gebrek aan fundamenteel synthetiserend onderzoek voor de 
Romeinse periode, werd er wel erg verdienstelijk werk van wetenschappelijk hoge kwaliteit verricht 
door niet-professionele archeologen en dit zowel geïsoleerd, via de Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB, nu RACM) of in groepsverband georganiseerd door de Archeologische 
Werkgroep Nederland (AWN). Belangrijke hoofdrolspelers hierin zijn zeker ing. Jan Trimpe-Burger 
(1923-2007) en de heer Joop van de Bergh.  

Trimpe-Burger trad in 1955 in dienst bij de ROB en was vanaf 1965 gevestigd in Zeeland (Van Es 
1986). Hij mag dan wel een niet-geschoolde archeoloog geweest zijn -de opleiding bestond toen nog 
niet-, toch zorgde zijn analytische vorming als ingenieur met aandacht voor de bodemprocessen 
voor een opvallende vakbekwaamheid. Vanaf 1971 werd hij provinciaal archeoloog en naast zijn 
aandacht voor middeleeuwse archeologie (cf. o.a.. Trimpe-Burger 1963; 1972; 1974b) richtte hij zijn 
onderzoek voornamelijk op de Romeinse periode. Naast verschillende vondstmeldingen en kleine 
onderzoeken lag de focus van zijn onderzoek voornamelijk op het opgraven van de Romeinse 
(militaire) resten van Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen), waarbij hij zich wat vondstverwerking 
betrof vooral concentreerde op aparte materiaalgroepen, zoals de terra sigillata in het bijzonder. 
Ook de verwerking van de opgraving van de inheemse site van Brabers (Trimpe-Burger 1977; 1995) 
was één van de speerpunten in zijn navorsing. Belangrijk waren enkele wetenschappelijk 
geïnspireerde overzichtspublicaties voor het brede publiek, o.a. over Aardenburg (Trimpe-Burger 
1992) en over Romeins Zeeland (Trimpe-Burger 1997). Zijn wetenschappelijk artikel in de BROB 
(1973) was het eerste anderstalige overzichtsartikel voor wat betreft de Romeinse periode in 
Zeeland. Tot exhaustieve uitwerkingen van opgravingen kwam ook hij echter niet. 

Zeer belangrijk was het onderzoek van Robert van Heeringen met betrekking tot de IJzertijd van 
het West-Nederlandse kustgebied (1989; 1993). Hij nam ook enkele Zeeuwse vondstcomplexen in 
zijn analyse mee, o.a. Arnemuiden, Serooskerke, Domburg, Oostkapelle, Tholen, Haamstede, St-
Maartensdijk en later Colijnsplaat. Sommige van deze sites –met name Colijnsplaat, Domburg en 
Arnemuiden- zijn van belang voor deze studie omdat ze dateren uit het einde van de IJzertijd en/of 
uit de eerste eeuw AD en dus bruikbare elementen aanreiken voor de kennis van het aardewerk uit 
de Romeinse tijd. van Heeringen omschreef verschillende regionale aardewerkstijlen, waarbij de 
Domburg II-stijlgroep voor ons gebied van belang is. Evenzeer interessant was het werk dat van 
Heeringen ondernam met Peter Vos en dat leidde tot de ontwikkeling van een paleogeografisch 
evolutief model voor Zeeland (1997) waarbij zowel geologische, paleo-ecologische als archeologische 
data werden geïntegreerd. Dit leidde voor de Romeinse tijd tot twee kaartproducten. Belangrijk erin 
was dat in de late IJzertijd een ontwatering van het veen, gevolgd werd door een steeds sterkere 
invloed van de zee tijdens de Romeinse tijd, door inklinking van het veen. Het resultaat hiervan was 
een quasi onbewoonbaarheid van het gebied in de laat-Romeinse tijd, de duingordels niet te na 
gesproken. Vanaf ca. 50 AD tot in het begin van de Romeinse tijd zagen beide auteurs echter een 
korte periode van teruggekeerde bewoonbaarheid van de veenbodem. 
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Behoudens het werk van van Heeringen werd in het eerste decennium van deze periode door 
Trimpe-Burger ook nog verder gegraven in Aardenburg en maakte hij de hoger gemelde publicaties 
met betrekking tot Haamstede-Brabers, Aardenburg en Romeins Zeeland. Veel nieuw vlakdekkend 
onderzoek met significante kenniswinst voor de inheemse nederzettingsstructuur en materiële 
cultuur was er echter niet. In 2003 werd wel een nieuw overzicht van de Romeinse muntvondsten in 
Zeeland afgewerkt (van Eert 2003). Ook vermeldenswaardig was de publicatie van de 
muurschilderingen van Aardenburg door Van Dierendonck en Swinkels (1985) die erop wezen dat de 
militaire aanwezigheid in Aardenburg wellicht door een civiel intermezzo onderbroken werd. De 
eerste auteur werd overigens vanaf 1999 provinciaal archeoloog.  

Het cruciale keerpunt voor de Zeeuwse archeologie met betrekking tot de late IJzertijd en de 
Romeinse periode was de vordering van een archeologisch onderzoek bij de aanleg van de 
Westerscheldetunnel en meer bepaald de toegangszone voor de tunnelbuizen, te Borsele 
(Ellewoutsdijk). Eerst kleinschalig in 1999 (Sier 2001) en later, na aandringen van de provinciaal 
archeoloog bij de bouwheer, gevolgd door grootschalig onderzoek in 2001 (Sier 2003). Het 
archeologisch bedrijf ADC kon op grote schaal nederzettingsonderzoek verrichten volgens de 
gangbare archeologische methodiek en standaarden, d.i. met volledige integratie van paleo-
ecologische onderzoeken. Belangrijk was ook de landschappelijke analyse waaruit duidelijk blijkt 
dat het model dat door Vos en van Heeringen werd ontwikkeld voor de Romeinse periode 
gedeeltelijk dient aangepast te worden, met name voor wat betreft de invloed van de zee 
(Westerschelde-voorloper) en de mogelijkheden voor bewoning op het veen. 

3.3.3 Representativiteit van de onderzoeksactiviteit in het Zeeuwse deel van 
onderzoeksgebied 

Net als in Vlaanderen rijzen er vragen over de representativiteit van de beschikbare dataset. Door 
organisatorische en landschappelijke redenen werden er heel weinig sites onderzocht, de omvang 
van het gevoerde onderzoek was doorgaans laag en de wetenschappelijke vraagstelling beperkt. 
Toch kon door de goede bewaringsomstandigheden vaak kwalitatief waardevol onderzoek worden 
geleverd. Een kenteringsmoment kwam op gang met de opgravingen van Ellewoutsdijk. Deze 
leverden in één klap een grote kenniswinst op omtrent de nederzettingsontwikkeling en het 
landschap in het mariene gebied tijdens de inheems-Romeinse periode. Hopelijk kan deze evolutie 
met onderzoeken als dat van Serooskerke verder gezet worden. Het aantal aangesneden sites in 
Zeeland is misschien wel laag, de kwaliteit is doorgaans hoog.  

3.4 Situering van de studie in het onderzoeksveld van de 
provinciaal-Romeinse rurale wereld 

3.4.1 Algemeen 

Het onderzoek naar de rurale wereld en de transformaties in de boerengemeenschappen net voor, 
tijdens en na de verovering door Rome, vormt in de ons omliggende landen sinds lang het voorwerp 
van vaak intensief onderzoek en debat. Bovendien is deze studie onlosmakelijk verbonden met het 
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Romanisatiedebat en de wijze waarop deze sociale systemen en aspecten van identiteit geïntegreerd 
of geherformuleerd werden in het Imperium Romanum. Vooral sinds de late jaren ’70 van vorige eeuw 
wordt aan deze inheemse gemeenschappen een grotere rol, een eigen agency, toegekend in dit 
proces van appropriatie en herformulering van nieuwe culturele identiteiten (supra 2.6.1.2). Vooral 
het Britse en Nederlandse onderzoek nemen een voorname plaats in deze discussie in. Belangrijk is 
dat het onderzoek van deze boerennederzettingen in sommige van de ons omringenden landen het 
niveau van de registratie en functionele interpretatie oversteeg en in een wetenschappelijke 
vraagstelling werd geplaatst waarbij er sociaal en antropologisch geïnspireerde verklaringsmodellen 
voor de aard, evolutie en verschillen in de agrarische maatschappijen werden ontwikkeld. Tevens 
werd er vaak een landschappelijke aanpak ontwikkeld met grote opgravingsvlakken als 
uitgangspunt. 

3.4.2 Nederland 

Het onderzoek naar boerderijen in inheemse traditie tijdens de Romeinse tijd vindt in het 
continentale deel van Noordwest Europa vooral zijn oorsprong in het onderzoek van de 
“Germaanse” nederzettingen die in jaren ’60 en ’70 van vorige eeuw werden ontdekt in Noord-
Nederland en Noordwest Duitsland en in 1999 gesynthetiseerd werden door Hiddink. Vooral het 
onderzoek in Nederland en Noordwest Duistland kan als voortrekker worden beschouwd voor de 
studie van de landelijke bewoning (voor een uitgebreid overzicht: Roymans & Heeren 2004). Uit het 
onderzoek van complexen zoals Wijster of Paddepoel (Van Es 1967; 1969), of de uitzonderlijk 
bewaarden boerderijen in Feddersen-Wierde (Haarnagel 1979) en Flögeln (Kossack et al 1984; 
Zimmerman 1992) groeide het besef van het voorkomen van grote nederzettingscomplexen, 
opgetrokken in hout waarin het woonstalhuis een belangrijke plaats innam (Figuur 3.14).  

Zelf wortelden de genoemde opgravingen overigens in het pionierswerk van personen zoals Van 
Giffen en zijn leerlingen die al in 1936 het onderzoek publiceerde van enkele Friese terpen zoals 
Ezinge (Van Giffen 1936) en in staat waren om enkele goed bewaarde boerderijen bloot te leggen en 
te onderzoeken. Opvallend is dat sommige van deze projecten van meet af aan vlakdekkend waren 
(zoals in Wijster) waardoor een goed inzicht werd verkregen in de structuur van de nederzetting en 
haar plaats in het landschap. Deze onderzoekswijze werd na de Tweede Wereldoorlog echter pas 
goed en wel verder gezet binnen de grenzen van het Romeinse Rijk met de opgravingen tijdens de 
late jaren ’60 van de landelijke complexen van Druten (Hulst 1978), Rijswijk-De Bult (Bloemers 1978), 
Wijk-bij-Duurstede “De Horden” (Van Es & Hessing 1994) en ook Hoogeloon (Slofstra & Bazelmans 
1985) die beeldbepalende en vernieuwende resultaten opleverden. Grote en soms langdurige multi-
disciplinaire opgravingsprojecten zoals dat van de Universiteit Leiden te Oss-Ussen (Jansen & 
Fokkens 1999; Schinkel 1998; Wesselingh 2000), enkele grote preventieve opgravingen in Zuid-
Nederland zoals te Weert (Roymans & Tol 1996), Breda (Koot & Berkvens 2004), Nederweert (Hiddink 
2005b) of in rivierengebied zoals te Lieshout (Hiddink 2005a) en Tiel (Heeren 2006)) leverden 
belangrijke informatie op over de verspreiding, aard en evolutie van de landelijke nederzettingen 
over de verschillende Nederlandse landschapstypes. Het moet echter wel gezegd dat voor wat 
betreft sommige deelgebieden zoals het westen van Noord-Brabant en Zeeland, de kennis van de 
landelijke bewoning tot voor kort nog erg beperkt was en dat slechts sinds onlangs meer ruimtelijk 
inzicht werd verworven (Sier 2003; Koot & Berkvens 2004). 
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Figuur 3.14 Overzicht van de “type-site” Feddersen-Wierde (fase 4)(D). (Schmid 1993: Abb 32.) 

Deze projecten werden van meet af aan ook door een wetenschappelijke vraagstelling aangestuurd 
en ze werden ook uitgevoerd door wetenschappelijke onderzoeksinstituten zoals de ROB en de 
Universiteit van Amsterdam (UvA) en later ook de Vrije Universiteit. Door de grootschaligheid werd 
ook snel inzicht verworven in de landschappelijke dimensie van het onderzoek en dit zowel in de 
paleo-ecologische als in de ruimtelijke betekenis van de term. In het spoor van de New Archaeology 
werden regionale projecten van inventarisatie en studie van de rurale wereld op touw gezet en dit 
onder andere in het oostelijke rivierengebied (Willems 1981), in de Kempen (Slofstra et al. 1982), in 
het Maas-Demer-Scheldegebied (Slofstra 1982; 1991) of in de Assendelfder Polder (Brandt, 
Groenman-van Waateringe & Van der Leeuw 1987). Ook de agarisch-economische relatie tussen de 



 

86 
 

inheemse bevolking en de militaire consumptiekernen bij de Limes vormden het voorwerp van 
uitgebreid onderzoek, onder andere van Bloemers (1983) en Willems (1981). 

Vanuit een perspectief van acculturatie en antropologie kwam Slofstra (1991) voor het Maas-
Demer-Schelde-gebied zo tot een synthese en interpretatief model voor de ontwikkeling van het 
landelijke nederzettingssysteem. Sociale relaties onder de vorm van patroon-cliënt-verhoudingen 
maar ook economische parameters zoals surplusproductie en afhankelijke arbeid (de zgn. modes of 
production) waren in zijn visie bepalend voor de diversiteit in landelijke bewoning en in 
Romanisatie van de boerengemeenschappen. Slofstra onderscheidde zowel open nederzettingen 
(kleiner dan 1ha) als gesloten nederzettingen (groter dan 1ha). Waar de eerste slechts enkele huizen 
en wat spiekers hadden en voornamelijk op veeteelt gericht waren, werden de tweede gekenmerkt 
door zes à zeven huizen geschikt rondom open plaats. Het gaat in dit geval wellicht om 
elitenederzettingen, die ondermeer ook in surplus graanproductie betrokken waren. Er is sprake 
van een grotere plaatsvastheid en een toename in oppervlak vanaf de Flavische tijd. Sommige van 
de grote complexen konden tot villa ontwikkelen en wijzen volgens Slofstra op een sociale 
differentiatie van de eigenaars. Roymans (1996a,b; 1999) legde wat later in zijn studies echter vooral 
de nadruk op het doorleven van diepgewortelde pastorale en martiale aspecten binnen de culturele 
tradities van boerengemeenschappen. Hij hanteerde ook een landschappelijke visie waarin de 
culturele biografie en ideologische / religieuze aspecten in diachroon perspectief een grote rol 
spelen (Roymans 1996; Roymans & Gerritsen 2002). Het tijd-diepte-aspect werd in het werk van 
Gerritsen (2003) meegenomen en vooral geplaatst in een antropologisch bepaald model van 
identiteitsopbouw van de lokale gemeenschappen waarbij ondermeer het hergebruik van oudere 
grafvelden wordt gelezen als het leggen van een claim op het landschap. Volgens Gerritsen (2003: 
252) is er een zekere sociale fragmentatie merkbaar in de laat-prehistorische gemeenschappen met 
een steeds grotere rol voor de families binnen lokale sociale systemen waarbij de boerderij, het 
woonstalhuis, aan dat aspect van identiteit uitdrukking gaf. Ook de rol met het biotische kader 
speelt een grote rol in het Nederlandse onderzoek. Kooistra (1996) en recent Groot (2008) 
bestudeerden vanuit paleo-ecologisch standpunt de transformatieprocessen binnen de agarische 
economie en maatschappijen. 

3.4.3 Groot-Britannië 

Een aan Nederland vergelijkbare onderzoeksevolutie en –traditie kan voor Groot-Brittannië worden 
voorgesteld. Groot-Britannië kent een lange traditie van archeologisch onderzoek van landelijke 
nederzettingen ondermeer door de ontwikkeling van de luchtfotografie en de “rescue archaeology” 
in de jaren ’60. Al 2 decennia later konden de eerste vormen van regionale en supra-regionale 
synthese worden voorgesteld voor de Romeinse tijd (Miles 1982; Higham 1989; Millet 1990; 1992). Uit 
het Brits onderzoek en de daar ontwikkelde visies op Romanisatie groeide het idee van het bestaan 
van een grote diversiteit in landelijke bewoningsvormen en “landscapes”. In 1989 ontwikkelde 
Hingley in een overzichtswerk over landelijke bewoning in Britannia ook sociale 
verklaringsmodellen voor architecturale discrepanties zichtbaar in en tussen de sites onderling. 
Verklaringen worden niet alleen in economische, maar ook in sociale, culturele en politieke 
oorsprong gezocht. Dit idee werd ook onderschreven door Dark & Dark (1997) maar zij plaatsten de 
landelijke nederzettingen uitdrukkelijk in een landschapsperspectief ondersteund door paleo-
ecologisch onderzoek. Concepten als “native landscapes” en “villa and non-villa-landscape” maar 
ook de grote onderlinge verschillen tussen regio’s zoals bv “the north-south divide” kwamen aan 
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bod. Taylor legt er recenter (2001; 2007) de nadruk op dat het onderzoek van rurale 
gemeenschappen (in Groot-Britannië) in een structuralistisch perspectief van continue verandering 
moet gezien worden en kent een grote rol toe aan de contextueel geïntegreerde studie van de 
materiële cultuur en architectuur van deze gemeenschappen vooral dan in het analyseren en duiden 
van de onderlinge variabiliteit. Hij wijst echter ook op de dringende nood aan nieuwe studies 
terzake die het descriptieve- en site-niveau overstijgen. Vooral sinds de komst van PPG16 en de 
commerciële archeologie werden volgens Taylor weinig pogingen ondernomen tot analyse en 
synthese van de toegenomen dataset (Taylor 2007: 3-4). Regionale variatie in landelijke bewoning, 
boerderijen in inheemse traditie en materiële cultuur worden in de twee meest recente syntheses 
met betrekking op rurale bewoning inderdaad als dé belangrijke onderzoeksobjecten in het kader 
van de analyse van de Romanisatieprocessen van rurale gemeenschappen in Britannia beschouwd 
(Hingley 2004; King 2004). Zeer recent tot slot bracht Hingley een overzicht van de historiek van de 
beeldvorming over het rurale landschap (Hingely 2007). Rogers (2007) maar ook Hingley & Miles 
(2002) vestigden ook de aandacht op andere dan economische interpretaties van het rurale 
landschap. 

3.4.4 Noord-Frankrijk 

Een belangrijke impuls voor de herkenning en het onderzoek van de boerderijen in inheemse 
traditie was zeker wat Frankrijk betreft, de luchtfotografie. Uit het werk van R. Agache (1978) 
resulteerde niet alleen de ontdekking van talloze villae maar evenzeer van de fermes indigènes. Echt 
grootschalige vlakdekkende opgravingen in het Noorden van Frankrijk werden echter pas goed en 
wel geïnitieerd in het begin en midden van de jaren ’80 met opgravingen zoals bv. te Conchil-le-
Temple (Leman-Delerive & Piningre 1981; Lemaire & Rossignol 1996), Missy-sur-Aisne en Beaurieux-
les-Grèves (Haselgrove 1996). Toch is het overzicht van A. Ferdière “Les campagnes en Gaule 
Romaine” uit 1988 nog sterk gericht op de beschrijving van villae en is er van fermes indigènes niet 
of nauwelijks sprake. Met de invloedrijke bundel “De la ferme indigène à la villa Gallo-Romaine” 
(Bayard & Collart 1996) kwam hierin echter fundamenteel verandering en de publicatie zal een 
blijvende impact hebben op de studie van de landelijke bewoning, ondermeer door aan te tonen dat 
sommige zgn. typische aspecten van de architectuur van het villadomein zoals de rectilineaire 
enclosure, in feite hun oorsprong vonden in pré-Romeinse lokale of regionale ontwikkelingen. 
Recenter nog verscheen een belangrijke overzichtsstudie van Malrain, Matterne & Méniel (2002). 

Met de explosieve groei van de preventieve archeologie in Frankrijk sinds het midden van de 
jaren ’80 van vorige eeuw onder impuls van AFAN en later INRAP kwam een massale dataset ter 
beschikking die toelaat om de late IJzertijd en Romeinse rurale landschappen in detail te bestuderen 
op lokale en regionale schaal. Vooral de tientallen hectares grote afgravingsvlakken lieten toe om 
volledige complexen en hun onderlinge samenhang in een (diachroon) landschapsperspectief te 
plaatsen, de grote variabiliteit ervan te erkennen en de evolutie in de landbouweconomie 
uitdrukkelijk aan bod te laten komen (zie bv. Geoffroy & Toquenne 1997; Marion & Blancquaert 
2000; Malrain, Matterne & Méniel 2002; Malrain, Matterne & Lepetz 2002; Lepetz & Matterne 2003; 
Ferdière 2006; Ferdière et al. 2006a,b). Naar sociale verklaringsmodellen toe blijft de archeologie van 
de landelijke bewoning uit de Romeinse tijd echter nog steken in een opvallend strak binair 
Romanisatiediscours met economisch en functionalistische verklaringsmodellen en slechts zeer 
recent wordt uit Frankrijk zelf aangedrongen op een nieuwe kijk op het fenomeen… “Faut-il 
déromaniser l’archéologie des campagnes Gallo-Romaines?” (Ouzoulias 2007: 22). Ook mogelijk 
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richtinggevend voor een theoretische vernieuwing in de Franse archeologie met betrekking tot de 
late IJzertijd en de Romeinse periode is het werk van Cécilia Courbot-Dewerdt omtrent de 
Romanisatie van de rurale wereld in Noordoost-Frankrijk. Zij plaatst de transformatie van de erven 
immers niet alleen in economisch-functionalistisch evolutiemodel, maar tracht evenzeer aspecten 
van identiteit, symboliek en ritualiteit in het bouwconcept en de evolutie van de boerenerven te 
analyseren (Courbot-Dewerdt 2004; 2005; 2006; 2008). 

3.4.5 Duitsland en Luxemburg 

In de aangrenzende gebieden van Luxemburg en Duitsland werd ook een landschappelijke aanpak in 
het onderzoek van landelijke nederzettingen voor ogen gehouden. Hoger al verwezen we naar het 
pionierswerk nabij de Elbe- en Wesermondingen. Ondermeer ook door de archeologische 
begeleiding van de grote projecten van bruinkooldagbouw werden in het Rijnland aanzienlijke 
inzichten verworven in de ontwikkeling van het rurale landschap. Vooral het gebied rond Keulen 
werd grondiger bestudeerd, mede het gevolg van de noodopgravingen in bruinkooldagbouw van de 
Hambacher Forst (Gaitzsch 1986; Gechter & Kunow 1986; Lenz 1999). Gechter en Kunow (1999) 
hanteerden een landschappelijke benadering door de bewoning te evalueren in verschillende 
landschapsdelen. Uit de onderzoeken van Lenz en van Gaitzsch bleek ondermeer dat de villa een 
wijdverspreid fenomeen was in het gebied, al werden ook houtbouw en “proto-villae” aangesneden. 
Verschillende studies brengen data aan maar een synthese, in het bijzonder wat betreft de 
landelijke nederzettingen schijnt vooralsnog te ontbreken (Lenz 1999a,b; Häffner & Von Schnurbein 
2000). 

3.5 De boerderijen en begraafplaatsen in inheemse traditie in 
Vlaanderen en Zeeland: een regionaal gedifferentieerde status 
quaestionis 

3.5.1 Algemeen 

We hebben ervoor gekozen om in het verdere betoog de status quaestionis van de kennis van de late 
IJzertijd en inheems-Romeinse boerderijen per landschappelijk bepaalde deelregio te bieden. Op 
deze wijze kan niet alleen de historiografie maar vooral ook de diversiteit van het landelijke 
inheemse bewoningspatroon zoals we het momenteel uit de archeologie menen te kunnen 
reconstrueren, beter worden begrepen. Voor wat betreft het studiegebied wordt het overzicht tot 
1990 gegeven. We hebben deze datum gekozen omdat hij samenviel met de beëindiging van het 
onderzoek tussen Leie en Schelde, en ook omdat het bilan dat in 1990 gepresenteerd werd een mooi 
startpunt is (Rogge, Thoen & Vermeulen 1990). De Antwerpse zandgronden, de Limburgse 
lössgebieden, de Maasvallei en de Zuid-Vlaamse leemgebieden vallen buiten het studiegebied maar 
bieden natuurlijk een mooi vergelijkingskader voor de latere interpretaties en dienen dan ook hier 
eerst geëxpliciteerd te worden. Ze worden bondig (1960-2008) behandeld omdat ze mee het kader 
van vergelijking vormen voor de sites uit ons studiegebied.  
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De kern van het overzicht zijn de opgravingen waar een (gedeeltelijk) zicht kon worden verkregen 
op de structuur van de nederzettingen. De vele kleine waarnemingen van grachten, paalkuilen en 
waterputten die her en der verspreid over Vlaanderen aan het licht kwamen, werden niet in dit 
overzicht opgenomen omdat niet kan uitgemaakt worden tot welke nederzettingsvorm ze exact 
behoorden. We beginnen het overzicht met een landschappelijke deelregio die buiten het 
studiegebied gelegen is, met name de Antwerpse Zandgronden. Reden hiervoor is dat in dit gebied 
het grootschalige onderzoek naar de inheems-Romeinse nederzettingen in Vlaanderen van wal stak. 
Vervolgens wordt het studiegebied besproken onder de vorm van de Oost-en West-Vlaamse zand– 
en cuestagebieden en de polders van kust en getijdeschelde. Laatste categorie omvat overigens ook 
het volledige Zeeuwse bestand.  

3.5.2 De Antwerpse en Limburgse zandgronden 

Het onderzoek van de landelijke bewoning uit de Romeinse tijd stak in Vlaanderen goed en wel van 
wal op de Antwerpse zandgronden. Enkele amateurs (waaruit later de AVRA zou groeien) en G. De 
Boe (NDO) konden tijdens de ‘60 en ‘70-er jaren van vorige eeuw heel wat opgravingen verrichten, 
niet alleen in vici, maar ook op boerderijen in inheemse traditie zoals te Mortsel (De Boe 1966), 
Oelegem (De Boe & Lauwers 1979; 1980) en Ekeren (Ibens 1976). Oostelijker, in de Demervallei, kon 
eveneens een grote landelijke nederzetting worden aangesneden in Donk (Van Impe 1983; 1987; Van 
Impe et al. 1992: 559-561)(Figuur 3.15). Het complex van Donk vangt aan in de eerste eeuw en zou tot 
de derde eeuw hebben blijven bestaan.  

 

Figuur 3.15 Donk. Inheems-romeinse nederzetting met huizen van het type Alphen-Ekeren (naar: Van 
Impe et al. 1992: 325). 
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Nadien kwamen Franken er zich vestigen, getuige minstens twee hutkommen, een langhuis, 
waterput en grafveld. De site van Morstel is bijzonder wegens de imposante omgrachting, de 
afwijkende houtbouw met aanbouw van een stenen kelder en kan volgens Slofstra een zogenaamde. 
proto-villa zijn (Slofstra 1991: 165) en dus een aanwijzing vormen voor sociale differentiatie. De 
andere genoemde nederzettingen kenmerken zich door de clustering van meerdere woonstalhuizen 
van het type Alphen-Ekeren, omgeven door enkele bijgebouwen en waterputten; ze behoren 
duidelijk tot een meerfasige, plaatsvaste nederzettingsvorm zonder enclosure (of buiten 
opgravingsvlak gelegen). Het Alphen-Ekeren huis uit de Ekeren “De Wilgenhoeve” dat Ibens (1976) 
publiceerde is overigens het eerste in Vlaanderen waarin een potstal werd herkend, i.e. een al of 
niet intentioneel éénmalig gegraven of anderzijds geleidelijk door herhaaldelijke ruiming verdiept 
stalgedeelte (infra). In Donk (Van Impe 1983) werden bij de Alphen-Ekerenhuizen eveneens drie 
potstallen herkend (daar “ingegraven kamer of stal” genoemd: Van Impe et al. 1992: 560).  

Medio de jaren ’80 en later leverde de site van Wijnegem-Steenakker heel wat nieuwe data op. 
Een viertal huizen van type Oss-Ussen (5A) en enkele bijgebouwen en waterputten dateren er uit de 
overgang van de late IJzertijd naar de Romeinse tijd (Cuyt 1985; 1991; 2007: 186-200). Wat later werd 
er westelijker een 2de eeuws gepalissadeerd complex van 29 bij 32m gevonden waarvan men op 
basis van de depositie en voorkomen van munten en sieraden aanneemt dat het een heiligdom is 
geweest (Slofstra & Vander Sanden 1987; Sas & Cuyt 2003). Evenzeer religieus beïnvloed is de 
“Viereckschanze” van Kontich-Alfsberg (Annaert 1991; 1995). Dit complex uit de midden en late 
IJzertijd werd gedurende meerdere campagnes intensief onderzocht. Een ruimte van bijna 1000m² 
werd er in de late IJzertijd door een 7m brede en 4m diepe gracht omgeven. Dit gebeurde op een 
plaats waar eerder al een kleiner vierkant omheinde rituele site was gelegen. In de laatste fase zou 
het forse bolwerk eerder als vluchtburg moeten aanzien worden (Annaert 1995: 64). Tijdens de 
Romeinse periode werd de site niet meer intensief gebruikt al was er nog activiteit in de 2de-3de 
eeuw die mogelijk met een boerderij in verband kan worden gebracht. 

Met de aanleg van de HSL (Delaruelle & Verbeeck 2004; Delaruelle, Verbeeck & De Clercq 2004a,b) 
werden op vier plaatsen ten noorden van Antwerpen boerderijen in inheemse traditie aangesneden: 
Brecht-Hanenpad, Meer-Zwaluwstraat, Ekeren-Het Laar en Brecht-Zoegweg. De site van Ekeren-Het 
Laar dateert uit de late IJzertijd en vroeg-Romeinse tijd en omvatte meerdere 4- en 2-schepige 
gebouwen uit de late IJzertijd, één Alphen-Ekerenhuis en twee woonstalhuizen die de als 
overgangsvorm tussen het type Oss-Ussen en Alphen-Ekeren gelden (Delaruelle, Verbeeck & De 
Clercq 2004a: 189-196). Ook de site Hanenpad bevatte een 4-beukige woning. De site van Brecht-
Zoegweg is duidelijk jonger. Er werden 17 hoofdgebouwen herkend die duidelijk niet allemaal tot 
dezelfde occupatiefase behoren. Van een begrenzing van het erf werden geen sporen gevonden, 
enkele waterputten liggen rond het bewoningsareaal. Naast een overgangstype Oss-Ussen / Alphen-
Ekeren werden er voornamelijk woonstalgebouwen van het Alphen-Ekerentype uit de tweede en 
derde eeuw AD gevonden. Zes hiervan bevatten resten van een (imposant) verdiept staldeel 
(“potstal”) en bij zes huizen werden steunberen aangetroffen op de lange zijde, wat een lokale 
bijzonderheid kan genoemd worden (infra). (Delaruelle, Verbeeck & De Clercq 2004: 196-228; 
Langohr, Mikkelsen & Vansweefelt 2004). In Wijnegem-Vuurkruiserslaan (Willems 1996; Annaert 
1995; Cuyt & Willems 2004) kwam een imposant woonstalhuis van 28m lang aan het licht. Het was 
voorzien van een potstal. In 2005 tot slot werden delen van twee woonstalhoeves met potstal 
aangesneden in de Wilgenhoevestraat te Ekeren (Bellens 2006), niet veraf gesitueerd van de eerdere 
“oudste Vlaamse” vondst van een potstalhuis (Ibens 1976). 

Het onderzoek van boerderijen in inheemse traditie op de Antwerpse zandgronden leverde dus 
verschillende boerderijen in inheemse traditie op die allen, met uitzondering van Mortsel en het 
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vierkant van Wijnegem, een sterk gelijkaardige opbouw en evolutie vertonen die aansluit met de 
patronen die ook op de Zuid-Nederlandse zandgronden werden vastgesteld. Sommige boerderijen 
(Ekeren-Het-Laar) lijken zich te ontwikkelen uit IJzertijderven; andere zijn –voor zover de 
opgegraven oppervlakte dat toelaat te stellen- recentere creaties. Allen kenmerken ze zich evenwel 
door een clustering van meerdere hoofdgebouwen, omgeven door bijgebouwen en waterputten. De 
sites lijken plaatsvast te zijn geweest voor meerdere generaties en hebben dus meerdere bouwfasen 
gekend. Qua huizen werden zowel het lokale vierbeukige type, de tweebeukige types Oss-Ussen (5A: 
vroeg-Romeins), het Alphen-Ekeren woonstalhuis, als een hybride vorm van laatste twee types 
herkend. Potstallen zijn frequent gevonden en dateren voornamelijk uit de 2de en 3de eeuw. 

Grafvelden zijn in deze regio al bij al vrij schaars te noemen wanneer vergeleken met het groot 
aantal nederzettingsresten. De vroeg-Romeinse begraafplaatsen van Poppel (Annaert 1999) en 
Ravels (Verhaert et al. 2001-2002) sluiten evenwel goed aan qua organisatie en structuur bij wat er 
uit de aangrenzende gebieden in Zuid-Nederland van bekend is. Kenmerkend zijn de kleine 
funeraire enclosures (vierkant en rond) die de meeste graven omheinen. 

3.5.3 Het Oost-Vlaamse zand- en cuestagebied 

Het archeologisch onderzoek op de Oost-Vlaamse zandgronden en van de boerderijen en grafvelden 
in inheemse traditie in het bijzonder is relatief intens geweest. Motors daarbij waren de activiteiten 
van verschillende opgravingsdiensten, initieel vooral het Seminarie voor Archeologie van de Gentse 
Universiteit, later Vakgroep Archeologie genoemd. Vanaf de jaren ’90 van vorige eeuw werden er 
ook door de Provincie en de intergemeentelijke diensten ADW en KLAD op verschillende locaties 
delen van Romeinse boerderijen en begraafplaatsen onderzocht. Dit gebeurde meestal naar 
aanleiding van nood- of preventief archeologisch onderzoek, en slechts zelden uit 
wetenschappelijke vraagstelling.  

Het onderzoek stak goed en wel van wal in de jaren ’60 van vorige eeuw. Met de opgravingen van 
een urnenveld op de plaats Destelbergen-Eenbeekeinde vlakbij de Schelde kwamen steeds meer 
resten van een Romeinse nederzetting en begraafplaats aan het licht (Van Doorselaer 1963; Van 
Doorselaer & Thoen 1967; De Laet 1969a,b; De Laet 1976; De Laet et al. 1968, 1976; De Laet, Bourgeois 
& Thoen 1986). Deze site werd gedurende jaren systematisch onderzocht over meer dan 1ha, wat 
leidde tot enkele interimrapporten, maar helaas geen syntheserapport. Alhoewel er geen 
huisplattegronden werden gevonden, kon op basis van waterputten, en een gepalissadeerde 
omgreppeling met poortgebouw wel vastgesteld worden dat het om een Romeinse landelijke 
nederzetting in houtbouw ging. De aard ervan stelde de opgravers blijkbaar voor 
interpretatieproblemen en deze site ging de literatuur in als de mogelijke vicus Ganda (De Laet 
1969a,b). Wellicht werd deze kwalificatie toegekend wegens een gebrek aan een regionaal 
referentiekader en meer bepaald omdat men toen totaal nog geen idee had van de aard en grote 
densiteit van de Romeinse landelijke bewoning. Ondertussen mag blijken dat op basis van de 
voorliggende gegevens deze nederzetting geen kenmerken vertoont van een vicus en de site werd in 
1990 dan ook als typisch landelijke nederzetting omschreven (Rogge, Thoen & Vermeulen 1990: 67). 
In dezelfde tijd werden er overigens nog op kleine schaal resten van vermoedelijke boerderijen in 
inheemse traditie aangesneden in Kruishoutem-Kerkakkers (De Laet et al. 1982), Aalter-Houtem (De 
Laet & Van Doorselaer & Thoen 1965, 1966; 1976) en Huise-De Lozer (Van Doorselaer 1966; 1967b; 
Thoen 1968). 
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Met het Leie-Scheldeproject “Archeologische inventaris en studie van de Romeinse bewoning in het 
zuiden van de Vlaamse Zandstreek” werd door F. Vermeulen (1987/1988; 1992) en de Universiteit 
Gent vanaf het midden van de jaren ’80 tot de vroege jaren ’90 van vorige eeuw voor het eerst een 
grootschalig wetenschappelijk onderzoeksproject gevoerd dat zich tot doel stelde een inzicht te 
krijgen in de Romanisatie van een specifieke landschappelijk bepaalde regio in Vlaanderen. Daarbij 
werden getrouw de principes van de zgn. Landesaufnahme volgend, meerdere onderzoekssporen 
zoals prospectie, collectiestudie en opgravingen gevolgd. Hoewel het aantal opgravingen evenals 
hun omvang beperkt mag genoemd worden, werd voor het eerst inzicht verkregen in de 
verspreiding, structuur en materiële cultuur van de landelijke bewoning op regionale schaal waarbij 
vooral de sterke doorleving van inheemse tradities, geduid als “beperkte Romanisatie”, naar voren 
kwam dit in contrast met de zuidelijke leemgronden. Opgravingen te Asper (Vermeulen 1986a,b), 
Eke (Rogge & Vermeulen 1983) en Sint-Martens-Latem (Vermeulen 1989) leverden telkens 
concentraties van palen en kuilen op, waarin (delen van) houten gebouwen werden herkend. Zeker 
de site van Latem vertoonde een bewoningssubstraat uit de late IJzertijd, al blijft de aard ervan 
onbekend. Op de site van Asper sprong vooral de meervoudige omgreppeling en palissade van de 
nederzetting in het oog. In Eke werd een éénbeukig gebouw met standgreppel en ingang aan de 
korte zijde aangesneden, een zeer bijzonder type blijkbaar want het werd sindsdien niet meer 
herkend in Vlaanderen. Op de site van Eke werden ook twee parallelle grachten gevonden. Ze 
oefenden een structurerende functie uit want de gebouwsporen stonden er gelijnd tegenover en een 
hypothese als enclosure werd naar voor geschoven. Bij recenter onderzoek aan de overzijde van de 
N60 (De Clercq, Deschieter & De Mulder 2000) konden dezelfde grachten opnieuw worden 
aangesneden maar nu bleek –door de lokale betere bewaring van karsporen- dat het een wegtracé 
betrof en geen omgrachting van de nederzetting. Ook in de recente campagne kwam een deel van 
een houten gebouw aan het licht dat zich naast de weg situeerde.  

De opgravingspijler van het onderzoeksproject Leie-Schelde was echter vooral gefundeerd op het 
noodarcheologisch onderzoek op de bouwwerf voor Flanders Expo (Vermeulen 1983; 1992; 1993). 
Naast heel wat proto-historische en Middeleeuwse sporen kwam er een onverhard Romeins 
wegtracé en naastliggende nederzetting en grafveld aan het licht. Alhoewel het onderzoek vaak in 
uiterst slechte omstandigheden moest worden gevoerd, werden parallel aan de weg toch een 
tweeschepig hoofdgebouw een éénschepig bijgebouw in Alphen-Ekeren traditie aangesneden. Ze 
vormden volgens de auteur de basis van de nederzetting die verder door de aanwezigheid van 
enkele waterputten en de vele paaltjes van onreconstrueerbare bijgebouwtjes gekenmerkt moet zijn 
geweest. Van enige omgreppeling van het erf werden geen sporen gevonden. Uit de datering van 
het aardewerk kon afgeleid worden dat de bewoning meerfasig moet zijn geweest en dit in een 
periode tussen het midden van de eerste en het begin van de derde eeuw heeft overspannen. Het 
Leie-Schelde onderzoek leverde tot slot vooral in Sint-Martens-Latem-Brakel (Vermeulen 1989) 
naast een deel van een boerderij in inheemse traditie met delen van woonhuizen vooral, duidelijke 
aanwijzingen op voor laat-Romeinse, i.c. Germaanse occupatie onder de vorm van twee hutkommen 
en wat paalgaten.  

In dezelfde tijd werden echter ook op andere locaties in Oost-Vlaanderen stukken van 
vermoedelijke boerenerven aangesneden, oa. een deel van een houten gebouw en een greppel met 
palissade te Evergem-Spoorwegstraat (Bourgeois et al. 1989) en Vinderhoute-Molenbrug (Bourgeois 
et al. 1987). Deze laatste site is één van de weinige in zijn soort met duidelijke antecedenten uit de 
late IJzertijd. Van de structuur van de Romeinse nederzetting kwam echter weinig aan het licht. Het 
onderzoek dat te Evergem-Vierlinden (Deseyn et al 1984) werd gevoerd leverde de resten op van een 
meerfasig omgreppelde en gepalissadeerde landelijke nederzetting. De exacte aard van deze site kon 
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niet bepaald worden. Verder kwamen nog de mogelijke restanten van boerenerven in inheemse 
traditie aan het licht in Oudenaarde-Donk (Parent, Van der Plaetsen & Vanmoerkerke 1986-1987) en 
Elsegem-Kerkhove (Rogge 1975; Rogge, Thoen & Vermeulen 1990). Deze sites vallen echter buiten 
het onderzoeksgebied. 

De opgraving van het castellum van Maldegem site bracht echter ook het bestaan van een oudere 
boerderij op de latere kamplocatie aan het licht (Thoen 1991a:190). Een gebouw van 11 bij 6m zou 
gevonden zijn, maar over de exacte structuur ervan is helaas niets gepubliceerd. Opvallend was de 
vondst in 1990 van een boerderijgebouw, waterput en greppelsysteem in Sint-Gillis-Waas t’Hol 
(Hollevoet & Van Roeyen 1991; 1995). Door de vondst van een mogelijk Germaanse pot in een kuiltje 
wat verderop op het nederzettingsterrein en door het gebrek aan diagnostische vondsten uit de 
paalkuilen werd de site als een “Romeins-Germaanse” nederzetting getypeerd waarbij het huis als 
Germaans werd omschreven. Nochtans bevatten de grachten en de waterput maar ook de paalkuilen 
(gefragmenteerd) Romeins aardewerk (infra). In hetzelfde gebied verdienen ook de 
noodopgravingen van Kemzeke-Verkeerswisselaar vermelding (Bourgeois 1991; Van Roeyen & Van 
Hove 1992). Behoudens resten uit de bronstijd en de middeleeuwen werden er ook zware palen en 
een palenzwerm van kleinere paaltjes opgetekend die tot de late IJzertijd en de Romeinse tijd 
opklimmen. In de palenzwerm werd eerst zelfs een huis herkend dat later aanleiding gaf tot een 
reconstructie op de site van de Gallische Hoeve te Destelbergen. In de huidige onderzoeksstand is de 
herkenning van een huis in deze palenwolk erg gewaagd te noemen (infra). Een houten 
boerderijgebouw kwam tot slot aan het licht bij de werken voor de aanleg van het Europark-Zuid in 
Sint-Niklaas (Van Roeyen 1993) Medio jaren ’90 van de vorige eeuw waren er uiteindelijk weinig 
ruimtelijk uitgestrekte in situ gegevens van boerenerven gekend: de teller stond op amper twee ruim 
opgegraven erven (Sint-Gillis-Waas-‘tHol en Sint-Denijs-Westrem), vijf volledige huisplattegronden 
(in Eke, Sint-Gillis-Waas-‘tHol; Sint-Niklaas en Sint-Denijs-Westrem), stukken van (bij)gebouwen, 
wat spiekers en bijgebouwen, waterputten en enkele delen van de omgreppelingen en palissades. Dit 
is zeker schraal te noemen wanneer we vergelijken met de Antwerpse zandregio maar vooral ook 
met de buurlanden waar op die momenten al enkele overzichtswerken over de landelijke bewoning 
werden gepubliceerd (infra). 

Naast het nederzettingsonderzoek groeide ook het onderzoek naar de funeraire sites en het 
meest voorkomende graftype: het brandrestengraf. Met het onderzoek van de sites Ursel-Rozestraat 
(Bourgeois et al. 1987; Bourgeois 1998) en Konijntje (Bungeneers, Delcourt & Rommelaere 1987) 
werd voor het eerst inzicht verworven in de continuïteit in funerair gebruik van een site en een 
microregio. Een grafmonument uit de bronstijd werd immers in de late IJzertijd omheind en in een 
periode tussen de late IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd werden er meerdere graven aangelegd. 
Vanaf de Flavische tijd lijkt het grafveld van Roze uit gebruik te zijn en er werd een nieuw grafveld 
in gebruik genomen op Konijntje, geschikt rondom een kleine grafenclosure. Door het grootschalig 
onderzoek werd men ook steeds meer geconfronteerd met het feit dat het landschap niet alleen een 
bewoningscontinuüm maar ook een funerair continuüm was. Immers, naast de grote 
groepsbegraafplaatsen en kleine clanbegraafplaatsen werden op talloze locaties ook geïsoleerde of 
sterk verspreide brandrestengraven gevonden, onder andere te Destelbergen (De Laet, Bourgeois & 
Thoen 1986), Sint-Denijs-Westrem (Vermeulen 1993) en Pontrave (Van Hove 1996).  
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3.5.4 Het West-Vlaamse Zandgebied en de pleistocene kustrandzone 

De zandige kustrandzone en het hinterland (driehoek Torhout-Tielt-Brugge) waarin naast zand ook 
ondiep tertiair voorkomt (bv. in de regio Aartrijke, Torhout of Oedelem) vormden vooral vanaf de 
jaren de jaren ’90 van vorige eeuw het voorwerp van intensief archeologisch onderzoek, uitgevoerd 
door Y. Hollevoet (IAP) en B. Hillewaert (Stedelijke Archeologische Dienst Brugge), deze laatste voor 
wat betreft het groot-Brugse grondgebied. De grafiek (Figuur 10.1) die de evolutie in ontdekte 
gebouwplattegronden uit boerderijen in inheemse traditie resumeert, maakt voor dit gebied zeer 
goed duidelijk dat de kennis van de landelijke bewoning zoals zo vaak in Vlaanderen sterk berust op 
persoonsgebonden motivaties.  

Het kustrandgebied wordt doorkruist door belangrijke Romeinse wegen zoals de Zandstraat, de 
Zeeweg en mogelijk ook de Antwerpse Heirweg. In de studie van Thoen over dit gebied en de 
Kustvlakte werd een indruwekkende opsomming van vondslocaties en materiaalgroepen gemaakt 
doch binnen de 147 vondstlocaties zijn er maar bitter weinig die ook effectief grondsporen hebben 
opgeleverd. Behoudens de opgravingen in en rond het castellum van Oudenburg, en enkele 
grondsporen bij de Zeeweg in Roksem (Demeulemeester & Dewilde 1987) is de in 1990 beschikbare 
dataset op vlak van opgegraven resten op het zand opvallend schraal te noemen. 

3.5.5 De polders van de Noordzee en getijdeschelde 

Met de kennis van de aard van de landelijke bewoning in de zeepolders is het eveneens pover 
gesteld. Op geen enkele vindplaats konden duidelijke bewoningssporen zoals huizen of 
erfbegrenzingen worden onderzocht en dit geldt ook voor de grafvelden. Sinds de 18e eeuw en 
vroeger doken nochtans bij graafwerken of prospecties frequent fraaie vondstensembles op, maar 
de aard van de structuren waaruit ze te voorschijn kwamen, was vaak obscuur en een inzicht in de 
opbouw van de nederzettingsvorm waaruit ze stammen zo mogelijk nog vager. Thoen (1978; 1987a) 
kon in zijn doctoraatsonderzoek heel wat vindplaatsen op Vlaams grondgebied oplijsten (147 in 
aantal) maar gaf zelf al aan (Thoen 1978: 65) dat ze meestal aan het licht kwamen bij veenwinning of 
prospectie. Veel inzicht in de aard van de sites was er dan ook niet, al lijken sterke 
vondstconcentraties in Wenduine en mogelijk Bredene (Thoen 1988) een bewoning type vicus of 
militair kamp te suggereren. Ook voor deze laatste sites is de in situ informatie echter al bij al 
schaars te noemen. Een uitzondering vormen complexen zoals Leffinge, Zeebrugge en Raversijde 
waar op basis van in situ waarnemingen en opgravingen kon uitgemaakt worden dat zoutwinning 
(en garumproductie?) een (seizonale) hoofdactiviteit moet zijn geweest.  

Door een combinatie van prospectie, werfopvolging en opgravingen in de jaren ’80 en ’90 
ondernomen door Y. Hollevoet en B. Hillewaert kon de kennis van de verspreiding van de 
aanwezigheid uit de Romeinse tijd (niet zozeer de IJzertijd) in het kustgebied drastisch worden 
uitgebreid, vooral in het Zeebrugse achterhavengebied. Niet alleen nam het aantal 
oppervlakteconcentraties toe, op meerdere plaatsen kwamen resten van zoutwinningsactiviteiten 
of Romeinse afvallagen op overdekte pleistocene donken aan het licht (Hillewaert & Hollevoet 
1987a,b,c; Hollevoet 1988; Hollevoet 1989a,b, Ervynck et al. 1999: 115; Hillewaert 2000c; E. Patrouille 
& Y. Hollevoet, Pers. meded.). Duidelijk inzicht in bewonings- of begravingsstructuren kwam er 
evenwel niet. 

Een factor die de kennisvergaring van de landelijke bewoning extra compliceert en ook 
beïnvloedde, is de geologische opbouw van het kustgebied. Vooral het trans- en regressiemodel 
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(Baeteman 1987a,b,c; Mostaert 1987) vormde lang een dankbaar en uniform kader om oa. verschillen 
in bewoningsdensiteit en de stand van onderzoek te verklaren maar werd in het laatste decennium 
op basis van nieuw onderzoek verlaten (Schelvis & Ervynck 1992; Denys & Baeteman 1995; Ervynck 
et al. 1999, 2000; Mostaert 2000; Baeteman 2007; Mostaert 2007). Uit dit nieuw onderzoek resulteert 
een hypothese die de sedimentatie met mariene afzettingen al van 4000-3000cal BC laat aanvangen 
volgens een gradueel stijgend ritme, doch waar zowel in tijd als in ruimte variatie op kan zitten en 
waarin bijvoorbeeld ook de impact van stormvloeden voor het ontstaan van nieuwe landschappen 
een grote rol kan hebben gespeeld. Het resultaat moet een complex en dynamisch landschapstype 
geweest zijn waarin zowel stukken met sterke invloed van zout water als andere onder invloed van 
zoet water elk hun eigen vegetatietype konden ontwikkelen en bijgevolg elk hun (on-
)mogelijkheden creëerden voor bewoning en akkerbouw en veeteelt. Zonder meer moet dit een 
geschikt gebied voor schapenteelt zijn geweest. Rechtlijnige grachtenpatronen ondermeer in de 
regio Stalhille-Houtave (Thoen & Hollevoet 2001) suggereren dat er sprake was van een vorm van 
systematische ontwatering van het gebied. De recente vondst van een 11m breed dijklichaam te 
Raversijde (Pieters, Demerre & Zeebroek 2006; Pieters 2008) getraceerd over meedere 100en m., 
bevestigt dit idee. De dijk lijkt een getijdengeul gekanaliseerd te hebben, en aan beide zijden kon een 
vegetatiehorizont worden opgemerkt die zich vormde na het aanleggen van de dijk. Ook Romeinse 
veenextractie werd in Raversijde vastgesteld (Pieters 1992: 251-253; Van Strydonck 1994: 232-233; 
Ervynck et al. 1999: 113). Dat sommige getijdegeulen minstens tijdens vloed bevaarbaar moeten zijn 
geweest bewijst niet alleen onrechtstreeks de ligging van belangrijke sites zoals Oudenburg en 
Bredene, maar ook rechtstreeks de bekende vondst van een zeewaardige boot te Brugge (Marsden 
1976). 

In Zeeland werden ondanks de kleinere dataset toch enkele bewoningssites uit de late IJzertijd en 
de Romeinse periode ontdekt die op het veen gelegen waren. Uit de IJzertijd is de site van 
Arnemuiden-Brakenburg de meest sprekende, ze bevatte de resten van een tweeschepig gebouw 
(van den Berg 1978). Uit de vroeg-Romeinse tijd dateren twee huizen in Colijnsplaat-
Noordhoeksenol, ontdekt in de jaren ’70 van vorige eeuw (van Heeringen 1993). Het betreft 
drieschepige constructies die qua bouwtraditie aansluiten bij Noord-Nederlandse voorbeelden. 
Verder werden al in de jaren ’50 van vorige eeuw erven aangesneden in Haamstede-Brabers 
(Trimpe-Burger 1995) en Kats-Oud Hamerstede (Lauwerier & Van Mensch 1993). Tot slot rest ons 
zeker nog te melden dat op verschillende plaatsen in Zeeland ook resten van artisanale activiteit 
werden aangetroffen die net zoals in Vlaanderen niet met bewoning te associëren zijn. Resten van 
zout- en/of kalkwinning werden immers voor 1990 vastgesteld te ’s Heerabtskerke, Middelburg, 
Koudekerke en Ritthem (De Clercq & Van Dierendonck 2008: 22-23). 

3.5.6 De rivieralluvia 

De kennis van de Romeinse landelijke bewoning in de door Holocene afzettingen bedekte 
rivieralluvia voor 1990 is zo goed als onbestaande.  

3.5.7 Het Limburgse lössgebied en de Maasvallei 

Landelijke bewoning op de vruchtbare lössgronden van het centrale deel van de civitas Tungrorum en 
in de Maasvallei werd gedurende lange tijd vooral met de aanwezigheid van villae gelijkgesteld. 
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Steeds meer indicaties wijzen er echter op dat er meer boerderijen in inheemse traditie in dit gebied 
aanwezig zijn dan eerst werd vermoed. Een eerste groep van dergelijke complexen dateert 
voornamelijk uit de eerste eeuw en gaat de verstening van een villa-domein vooraf. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de nederzetting van Neerharen-Rekem (De Boe 1981; 1982; 1983; 1984b; 1985; 
1986; 1987; De Boe, De Bie & Van Impe 1992: 488-196) (Figuur 3.16). Dit complex bevatte een cluster 
van tien tweeschepige woonstalhoeven van het type Alphen-Ekeren die geschikt rondom een open 
plaats voorkwamen. Gelijktijdig waren deze gebouwen zeker niet allemaal, want rond het midden 
van de eerste eeuw lijkt er slechts een meer actief te zijn geweest, wel samen met drie bijgebouwen 
waaronder een stal, een graanschuur en een hutkom. In de Flavische tijd werd dit complex door een 
villa in steen vervangen.  

 

Figuur 3.16 Neerharen-Reken. Overzicht van de inheems-Romeinse nederzetting die een villa vooraf gaat 
(naar: De Boe, De Bie & Van Impe 1992: 285). 

In de laat-Romeinse tijd vestigde er zich een groep Germaanse immigranten. Van hun aanwezigheid 
getuigen meerdere hutkommen en een houten langhuis. Gelijkaardige evoluties van boerderij in 
inheemse traditie naar villa mogen worden verondersteld op de sites van Val-Meer (De Boe 1971), 
Rosmeer (De Boe & Van Impe 1979), Broekom (Vanvinkenroye 1988), Piringen en Vechmaal 
(Vanvinkenroye 1987; 1990) en Smeermaas (Pauwels & Creemers 2000; Pauwels, Creemers & 
Cooremans 2006). 
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De site van Veldwezelt lijkt een verschillende evolutie te hebben doorgemaakt (Pauwels et al. 2003; 
Vanderhoeven, Vynckier & Wesemael 2006; Vanderhoeven 2006; Wesemael 2006; Pauwels 
2007)(Figuur 3.17). Niet alleen uit de vroeg-Romeinse maar ook uit midden-Romeinse tijd werden er 
woonstalhuizen aangetroffen.  

 

Figuur 3.17 Veldwezelt. Overzichtsplan van de inheems-Romeinse nederzetting. (Plan: VIOE & ARON bvba) 

Van een strakke ruimtelijke organisatie zoals op een villa-domein is geen sprake maar opvallend is 
wel dat de gebouwen geschikt lagen rondom twee grote (drink)poelen en twee waterputten en dat 
het domein door een enclosure was omgeven. Eén huis was van een stenen kelder voorzien, een 
ander had een soort uitloop voor vee (trapeziumvormige enclosure) aan één korte zijde van het 
huis. Door de woonstalhuizen en de ruimtelijke organisatie van het complex lijkt het aannemelijk te 
zijn dat de boerderij voornamelijk in de veeteelt actief is geweest. Anderzijds doet de vondst van 
ijzerslakken veronderstellen dat metallurgie (ijzer) ook een activiteit moet zijn geweest. 
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Zeer recent tot slot werden nabij Veldwezelt de resten opgegraven van een kleine inheemse-
Romeinse nederzetting uit de eerste tot derde eeuw te Kleine Spouwen (E. Wesemael, ARON bvba, 
pers. med.)(Figuur 3.18). Enkele tweeschepige woonstalhuizen van het type Alphen-Ekeren stonden 
er geschikt nabij een landweg. Opvallend is er de vondst van kleine bijgebouwtjes, waaronder een 
hutkom. Ijzerbewerking schijnt ook hier een belangrijke activiteit geweest te zijn, blijkens de vele 
slakken die aan het licht kwamen. 

Resten van woonstalhoeven kwamen tot slot nog in het vroeg-Romeinse stedelijke Tongeren zelf 
aan het licht. Daar werden in het stalgedeelte van zo’n huis zelfs nog de pootafdrukken van 
runderen aangetroffen (Vanderhoeven, Vynckier, Ervynck & Cooremans 1992; Vanderhoeven, 
Nouwen & Vynckier 1998; Creemers & Vanderhoeven 2007). Verder dient nog een site vermeld te 
worden in Sint-Huibrechts-Lille. De aard van de geregistreerde sporen doet er de aanwezigheid 
veronderstellen van een boerderij in inheemse traditie, de interpretatie van de spoorconfiguraties 
als vreemdsoortige “sleutelgatvormige” huizen (Claasen 1998; Lesenne 1988, 1990) is echter te 
verwerpen. In Kessenich (Creemers & Van Noppen 1999) tot slot kwamen wellicht ook de resten van 
een boerderij in inheemse traditie aan het licht, door verbruining waren de sporen er echter 
grotendeels onzichtbaar geworden. 

 

Figuur 3.18 Kleine Spouwen. Inheems-Romeinse nederzetting. (plan: Aron bvba) 

Met de ontdekking van boerderijen in inheemse traditie in een regio waar enkel villae werden 
verondersteld, wijzigt ook het bestaande idee van de landbouweconomie in dit gebied. De uiterst 
vruchtbare gronden, de horrea van Tongeren en op enkele villa-domeinen en de nabijheid van een 
(militaire) afzetmarkt aan de Rijn, lieten toe een monocultuur van cerealia te veronderstellen. 
Pastorale activiteiten werden er niet verwacht, en er werd uitgegaan van het idee dat het vee er van 
de noordelijke zandgronden werd aangevoerd. Met de vondst van de midden-Romeinse boerderijen 
met woonstalhoeven geschikt rondom een open plaats wordt dit beeld genuanceerd. Bovendien 
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lijken ook andere (i.c. metallurgische) dan puur agrarische activiteiten de economie van de 
nederzettingen in inheemse traditie in het lössgebied te hebben gekarakteriseerd. 

Op funerair en religieus vlak zijn zeker de vierkante monumenten van Wijshagen-Plokrooi (Van 
Impe & Creemers 1992) en Neerharen-Rekem (De Boe 1985; De Boe, De Bie & Van Impe 1992) te 
vermelden. Rondom het monument van Wijshagen lagen ook kleinere grafenclosures geschikt. 
Beide sites worden met de vooroudercultus in verband gebracht (Slofstra & Van der Sanden 1987). 

3.5.8 Het Zuid-Vlaamse en Brabantse (zand-)leemgebied 

De boerderijen in inheemse traditie zijn (net als de rest van de IJzertijd en Romeinse bewoning 
overigens) relatief slecht gekend op de Brabantse en Zuid-Vlaamse (zand) leemgronden. Wat 
Brabant betreft, doet een omgrachting en het vondstmateriaal de aanwezigheid van een elitair 
landelijke site of versterking veronderstellen in Wange-Damekot (Opsteyn & Lodewijkcx 1998; 2000), 
woonhuizen en bijgebouwen ontbreken er evenwel. In Erps-Kwerps werd wel een deel van een 
vroeg-Romeinse boerderij met Alphen-Ekeren-huizen gevonden. Het erf ging een villa vooraf 
(Verbeeck 1994). De houten gebouwen van Houtem-Vilvoorde (In ’t Ven et al. 2005d) behoren tot 
een landelijke nederzetting die in houtbouwtraditie bleef bestaan, en bezit naast een tweebeukig 
Alphen-Ekerenhuis ook éénschepige bouwevoluties.  

Op Zuidoost-Vlaamse leemgronden werden vooralsnog weinig eenduidige resten van boerderijen 
in inheemse traditie aangetroffen, al heeft dit wellicht te maken met het gebrek aan grootschalig 
onderzoek. Op de villa-terreinen van Zegelsem-Brakel en Velzeke-Steenbeke (Rogge, Thoen & 
Vermeulen 1990: 62) kwamen wel grachten en paalgaten aan het licht die doen vermoeden dat een 
nederzetting in inheemse traditie de bouw van het villadomein vooraf gaat. Aan de rand van de 
vicus Velzeke kwamen de resten aan het licht van een baanpost met twee éénschepige houten 
gebouwen die qua bouwconcept sterk gelijkaardig zijn aan huizen uit boerderijen in inheemse 
traditie op de noordelijker gelegen zandgronden (Deschieter 2003). In Mere op de plaatsen 
Molenkouter (Rogge 1993) en Jeruzalemstraat werden in beperkte opgraving mogelijk de resten van 
boerderijen in inheemse traditie aangesneden. (De Swaef 1988; De Swaef & Ervynck 1989; Lesenne 
1990; Bourgeois, De Swaef & Bourgeois 1999). In Erembodegem werd zeer recent (2007-8) een deel 
van een boerderij in inheemse traditie aangesneden waarin twee houten gebouwen en een waterput 
aan het licht kwamen (mond. meded. B. Cherreté, M. Vandevijver, F. Wuyts & W. Demaeyer). 

Voor wat betreft de Zuid-West-Vlaamse (zand)leemgronden zijn naast de beperkte opgravingen 
oa. te Beveren-Leie (Rogge & Van Doorselaer 1976; Despriet 1984a,b,c), Waregem en Sint-Eloois-
Vijve (Despriet 1979) vooral de recente en ruimtelijk meer uitgestrekte structuren in Wielsbeke en 
in Menen nabij de Franse grens te vermelden. In Wielsbeke kwam een deel van boerderij in 
inheemse traditie aan het licht uit de vroeg-Romeinse tijd, onder andere met een hutkom (Hoorne & 
De Clercq 2007). Het geheel wordt door een nederzetting uit de late IJzertijd vooraf gegaan waarvan 
een deel van het rechtlijnige grachtensystemen werd onderzocht. Op het complex van ’t Voske 
(Deschieter 1994) kwamen vooral greppels aan het licht die wellicht tot een eerste eeuwse boerderij 
met enclosures behoren. Op de site Kortewaagstraat (Dhaeze & Verbrugghe 2007a,b) kwam een 
meerfasig complex met enclosures aan het licht. De opgravers menen er drie erven te kunnen 
herkennen die zich door een clustering van palen en eventueel omgrachting langsheen een 
wegtracé aftekenen. Eén vierkant omgracht erf (“centraal erf”) bevat volgens de auteurs de resten 
van een hoofd- en bijgebouw en een waterput. Beide sites vertonen, ondanks dat ze over een kleine 
oppervlakte werden onderzocht, een grote vormelijke verwantschap met nederzettingen 
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aangesneden in Noord-Frankrijk. Villadomeinen zoals dat van Heestert (Janssens 1984: 7-9; De Cock 
1996: 81) tot slot kenden zoals in vele andere gevallen een houten voorloper. In Heestert kwamen zo 
de resten aan het licht van een tweebeukig gebouw. De houtbouwfase uit de site van Kerkhove (oa. 
De Cock 1996) lijkt te bestaan uit meerdere gelijkaardige gebouwen die in de loop van de tweede 
eeuw versteend werden. Rest ons er nog op te wijzen dat grote delen van het Zuid-Vlaamse leem- en 
zandlemig gebied in zeer grote mate terra incognita is voor wat betreft de kennis van landelijke 
bewoning uit de Romeinse tijd. 

3.6 Besluit 

3.6.1 Status quaestionis van de onderzoeksactiviteit 

Op het moment dat vooral in Nederland en Groot-Brittannië vlakdekkende onderzoeken vanuit een 
landschapsarcheologisch perspectief werden gevoerd, was behoudens het onderzoek in de Belgische 
Kempen, in Vlaanderen en in het studiegebied in het bijzonder, nog totaal geen sprake van 
grootschalig onderzoek, laat staan van het ontwikkelen van sociaalantropologische 
verklaringsmodellen. Dit totaal gebrek aan grootschalig onderzoek in België werd ook aangevoeld in 
internationaal wetenschappelijk synthetiserend onderzoek. Slofstra (1991: 137) signaleerde dit 
duidelijk in zijn zoektocht naar vergelijkingsregio’s voor het Maas-Demer-Schelde gebied. Ook Fichtl 
(1994: 98) maakte dezelfde vaststelling:  

Si la distinction entre ces deux groupes …. est evisageable à la lectrure des textes, elle 
est plus difficile à entrevoir dans les faits archéologiques. Une des raisons principales 
est que le nord et le nord-ouest de la Gaule Belgique sont fort mal connues aux niveau 
archéologique. La partie nord-est, l’actuel Pays-Bas, est au contraire 
archéologiquement très active. 

Vanaf de late jaren ’80 was er wel sprake van een inhaalbeweging op dit vlak, met name in het Leie-
Schelde gebied, doch deze trend werd niet verder gezet later en bleef helaas tot één regio binnen 
Vlaanderen beperkt. Noch op wetenschappelijk vlak, noch op institutioneel vlak kan gewag gemaakt 
worden van een systematische politiek van beheersarcheologisch en / of wetenschappelijk 
onderzoek. Fragmentatie, kleinschaligheid en persoonlijke of dienst-gebonden initiatief 
karakteriseerden het onderzoek naar de lokale gemeenschappen uit de late IJzertijd en de Romeinse 
tijd tot 1990.  

3.6.2 Status quaestionis van de beeldvorming over de gemeenschappen uit 
de late IJzertijd en de Romeinse periode in het studiegebied tot 1990 

3.6.2.1 De Late IJzertijd (La Tène III) 

De beeldvorming omtrent de lokale gemeenschappen in het gebied uit de laatste eeuw voor Chr. is 
vrij pover te noemen, en dit grotendeels door een gebrek aan vindplaatsen. In de overzichten voor 
Oost-Vlaanderen die Bourgeois (1984; 1990a, b, c), Bauters et al. (1990) en Bourgeois, Cherreté & 
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Bourgeois (2003) produceerden, kan over de 20-jarige tijdsspanne die ze omvatten in feite weinig 
verandering geconstateerd worden. Behoudens enkele kleine vondsten kan enkel op de sites van 
Huise-Lozerbos (buiten studiegebied), Belsele-Steenwerk, Sint-Martens-Latem-Brakel, Ursel-
Rozestraat en Vinderhoute-Molenburg menselijke occupatie uit de twee laatste eeuw(en) voor Chr. 
aannemelijk worden gemaakt. De aard ervan is echter vaak obscuur. Slechts in Vinderhoute-
Molenbrug kon wat meer inzicht in de nederzettingsstructuur bekomen worden terwijl de site van 
Ursel goede informatie opleverde over het grafgebruik en de culturele biografie van het religieuze 
landschap. Al bij al bleef het beeld echter pover en Bauters et al. (1990: 52) constateerden dan ook 
dat de bewoning uit de late La Tène “minder dicht was dan in de oudere fasen”. Een verplaatsing van 
de bewoning zoals De Laet had gesuggereerd werd door Bourgeois (1984: 92; De Laet 1982: 659-661) 
toch in twijfel getrokken in afwachting van meer onderzoek. Ook in het zandige deel van West-
Vlaanderen en de Kustvlakte is de situatie gelijkaardig, zo niet zelfs nog slechter te noemen. 
Eenduidige bewonings- of begravingsresten uit de laatste eeuw BC ontbreken totaal en slechts op 
enkele sites kan gewag gemaakt worden van een aanwezigheid uit de late IJzertijd, al dateert die dan 
voornamelijk uit de 5de of 4de eeuw BC (bv. Brugge-Refuge: Hollevoet & Hillewaert 1997-1998 (2002)). 
Door de toename in onderzoek na 1990 kwamen er in het gebied kort na ’90 wel enkele nieuwe 
vindplaatsen aan het licht, doch hun aantal staat niet in verhouding tot die uit de Romeinse tijd. 

De situatie in Zeeland is weinig verschillend te noemen. De bewoning op het veen moet zich 
voornamelijk in het noorden en in en rond de duinengordels geconcentreerd hebben. Sites zoals 
Serooskerke, Domburg en Arnemuiden leverden heel wat vondsten op, en in Arnemuiden kwam 
zelfs een huis aan het licht. R. van Heeringen kon meerdere complexen met aardewerk bestuderen 
en hij stelde daarbij enerzijds een steeds groeiende invloed uit noordelijke stijlgroepen vast, terwijl 
anderzijds een zuidelijke, “Vlaamse” invloed ook merkbaar was in het aardewerk. Breed 
onderbouwd door opgegraven vindplaatsen is ook hier het beeld niet en pas na 1999 is er een 
voorzichtige kentering merkbaar. 

Samenvattend kunnen we stellen dat het beeld van de late IJzertijd en La Tène III in het bijzonder 
in het gebied, gebaseerd op het onderzoek tot 1990, uitermate pover en gefragmenteerd kan worden 
genoemd. Dit liet, met uitzondering van de site van Ursel-Rozestraat, ook geen gevolgtrekkingen toe 
over de sociale systemen en aspecten van identiteit in de materiële cultuur van de lokale 
gemeenschappen. 
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Figuur 3.19 Verspreiding van de (deels )opgegraven sites uit de late IJzertijd in het studiegebied tot 1990. 

3.6.2.2 De Romeinse periode (52 BC-410AD) 

In tegenstelling tot situatie voor de IJzertijd was de informatie voor de Romeinse periode in het 
gebied tot 1990 toch iets ruimer voorhanden, al was de structurele informatie ook beperkt (Figuur 
3.20). De redenen voor de bredere gegevensbasis kunnen vooral gevonden worden in enkele 
regionale wetenschappelijke projecten in het Waasland en in de Kustvlakte (supra) die ondermeer 
gericht waren op de inventarisatie en lokalisatie van vondsten en structuren (Thoen 1966; 1978), of 
zoals het Leie-Scheldeproject (Vermeulen 1992b) dat meer gericht op basis van veldkartering en 
opgraving tot gevolgtrekkingen kwam. Belangrijk was zeker ook dat in het Leie-Scheldeproject 
vanuit een bewuste vraagstelling werd gewerkt waarbij processen van acculturatie, het economisch 
systeem en het nederzettingssysteem het voorwerp van onderzoek en vraagstelling waren. Ook de 
talrijke veldkarteringen uitgevoerd door studenten archeologie van de Universiteit Gent brachten 
informatie aan over de verspreiding van de bewoning.  

Voor wat betreft het Vlaamse kustgebied (Thoen 1978) en het Zeeuwse equivalent (Trimpe-
Burger 1973) bleef de kennis van de inheemse gemeenschappen echter uiterst pover. Van de 
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indrukwekkende reeks van 147 vindplaatsen die Thoen kon oplijsten kon op geen enkele locatie 
onomwonden bewoning of begraving worden geattesteerd en deze situatie die ook voor de 
pleistocene zandige kustrandzone mag gelden, bleef in feite onveranderd zo tot de eerste 
opgravingen van het IAP in het Brugse in het begin van de jaren ’90 van vorige eeuw. Verklaringen 
voor deze stand van zaken werden ondermeer gezocht in het trans- en regressiemodel (Thoen 1978; 
Vos & Van Heeringen 1992).  

Ook voor de zand- en cuestagebieden in de provincie Oost-Vlaanderen is het beeld zoals zich dat 
in 1990 nog aftekende erg gefragmenteerd te noemen en dit zowel wat betreft de verspreiding als de 
aard van de boerderijen en begraafplaatsen, in het bijzonder voor dat zandige deel van de provincie 
waar ons studiegebied grotendeels onder valt: 

Terwijl bepaalde regio’s de jongste jaren bijzonder veel aandacht kregen en dus op de 
verspreidingskaart zeer dicht bevolkt lijken, zijn voor andere gebieden vaak slechts 
een handvol toevallige vondsten gemeld. Tot deze laatste categorie behoren vooral 
het uitgestrekte zandgebied in het noorden van de provincie en de zandleemstreken 
ten oosten en westen van het Gentse…” (Rogge, Thoen & Vermeulen 1990: 55)  

Mede door het onderzoek tussen Leie en Schelde (Vermeulen 1992a) kwam men wel tot de 
vaststelling dat de landelijke bewoning wellicht regionale, landschappelijk gedetermineerde trekken 
vertoonde met een sterk geromaniseerde component op de zuidelijke leemgronden en een langer 
vasthouden aan autochtone tradities op de zandgronden, wat zich daar manifesteerde in 
huizenbouw, materiële cultuur, grafgebruik en agrarisch regime. Ook een tegenstelling militair-
burgerlijk werd geobserveerd (Rogge, Thoen & Vermeulen 1990: 55).  

Wel werd er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de economisch en religieus potentievolle 
kustzone, en het zandige hinterland waar een zelfvoorzienend systeem van gemengde landbouw 
werd verondersteld, net als in de prehistorie. Het bewoningspatroon werd als weinig hiërarchisch 
gedifferentieerd omschreven met soms meer gegroepeerde kernen, type landelijk gehucht. En 
alhoewel een stijgende bevolkingsdichtheid kon aangenomen worden, werd er toch nog uitgegaan 
van een occupatiedichtheid van slechts 1 site per 3km² (Vermeulen 2001: 21). Van continuïteit in de 
bewoning lijkt in de toenmalige visie weinig sprake te zijn, al waren er wel duidelijke voorbeelden 
van funeraire sites waar dit wel het geval is (Vermeulen & Bourgeois 2001). 

In 2000 konden we 10 jaar na het eerste overzichtsartikel van Rogge, Thoen & Vermeulen een 
nieuwe status quaestionis presenteren voor Oost-Vlaanderen (De Clercq 2000; 2003). In vergelijking 
met de eerdere studie uit 1990 tekende zich een wat ruimere dataset af, in het bijzonder voor het 
gebied dat in 1990 nog min of meer als terra incognita moest gelden. Vooral de beheersmatige 
onderzoeken te Merelbeke, Aalter en bij de bouw van de aardgasleiding Zeebrugge-Raeren leidden 
tot een inhaalbeweging. Bovendien begon er zich een regionaal kenmerkend huistype af te tekenen 
en werd ook het funerair proces beter gedocumenteerd. Zowel in bewonings- als funeraire context 
werden ook tekenen van sociale differentiatie zichtbaar. 

Samenvattend kan gesteld worden dat er tot ca. 1990 slechts een beperkt aantal inheemse sites 
uit de Romeinse tijd in het gebied gekend waren. De kennis was bovendien sterk microregionaal 
gedifferentieerd. Niettemin werd door extrapolatie van de analyses van de microregio tussen Leie 
en Schelde aangenomen dat het zandgebied –vanuit een evolutieve visie op Romanisatie- minder of 
trager geromaniseerd was, wellicht als gevolg van economische oorzaken zoals slechte 
bodemkwaliteit, geen grote verbindingswegen of geen grote lokale centra. Autochtone tradities 
blijven in deze maatschappijen overheersen. 
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Figuur 3.20 Verspreiding van de (deels) opgegraven sites uit de Romeinse tijd voor 1990. 
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Hoofdstuk 4  

Bronnen 

4.1 Inleiding 

De bronnen gebruikt voor deze studie bestaan hoofdzakelijk uit opgravingen en de structuren, 
materiële cultuur en landschappelijke proxy’s die ze opleverden. We hebben ervoor gekozen om 
voornamelijk met opgravingsdata te werken omdat de diversiteit, de kwaliteit en de 
betrouwbaarheid van deze informatie doorgaans groter is dan het geval is bij data afkomstig uit 
klassieke prospectietechnieken zoals fieldwalking of luchtfotografie. Het laat ons ook toe om 
contextueel te werken. Binnen de periode voorzien voor de studie was er ook onvoldoende tijd om 
tot een combinatie te komen van prospectie, opgraving en uitwerking. Dat neemt niet weg dat de 
resultaten van meerdere survey’s in het gebied meegenomen worden in de bredere analyse. Ze 
leveren immers een schat aan informatie op, alleen al over de locatie van de nederzettingen in het 
landschap.  

De sinds 1990 verzamelde opgravingsdata nemen de kern van het corpus van deze studie in, al 
worden waar ze beschikbaar zijn, ook eerder onderzochte vindplaatsen en materiaalgroepen die 
relevant zijn meegenomen in de analyse. Historische en ecologische gegevens en aspecten met 
betrekking tot analyse en interpretatie van de sites en materiële cultuur werden natuurlijk ook 
opgenomen in het onderzoek. Deze werden op basis van literatuuronderzoek verzameld. 

In dit hoofdstuk worden de opgravingsbronnen opgelijst en van een korte karakterisatie 
voorzien. Deze complexen vormen de basis voor verdere analyse en interpretatie in volgende 
hoofdstukken. Meer omstandige gegevens over de sites en materiaalgroepen zijn terug te vinden in 
de site-dossiers op de bijgevoegde CD-ROM. 

4.2 De aangroei van het gegevensbestand sinds 1990 

Zoals in het vorige hoofdstuk al werd uiteengezet, is er sinds ca. 1990 sprake van een geleidelijke 
toename in het aantal en de omvang van de archeologische opgravingen in het studiegebied. Deze 
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stijging is des te frappanter merkbaar sinds de tweede helft van de jaren ’90, vooral dan door de 
aanleg van de Fluxys-vTn-aardgasleiding en enkele grote open-area opgravingen zoals Brugge-
Refuge (Hollevoet & Hillewaert 1997-1998(2002), Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen (Vermeulen et al. 
1998), Aalter-Langevoorde (De Clercq & Mortier 2002a) en Merelbeke-Axxes (De Clercq et al. 
2001/2002). Deze trend werd verder gezet tussen 2000 en 2009 met meerdere grootschalige 
operaties oa. te Borsele-Ellewoutsdijk (Sier 2003), Knesselare-Kouter (De Clercq, Hoorne & Vanhee 
2009), Sint-Denijs-Westrem-The Loop (Hoorne et al. 2008a) en Evergem-Kluizendok (Laloo et al. 
2008). Het ziet er ook naar uit dat deze evolutie in 2009 en wellicht ook in 2010 nog bestendigd zal 
worden.  

Uitgesplitst per periode kunnen we zeker vaststellen dat er na 1990 heel wat nieuwe contextuele 
informatie ter beschikking is gekomen. Wanneer de situatie voor 1990 met die van na 1990 
vergeleken wordt voor de late IJzertijd (Figuur 4.1) dan stellen we toch een lichte doch duidelijke 
toename vast voor wat betreft de bij opgravingen aangesneden sporen. Voor wat betreft de 
Romeinse periode levert de vergelijking tussen Figuur 3.20 en Figuur 4.2 een beeld op dat nog 
sterker gegroeid is. Het corpus aan sites uit de Romeinse tijd is daarmee inderdaad veel 
substantiëler gestoffeerd dan dit uit de late IJzertijd. In maart 2009 bevatten de gekende databases 
CAI en ARCHIS voor de late IJzertijd immers 189 sites en voor de Romeinse periode 859 
waarnemingen. Dit heeft wellicht deels te maken met een betere zichtbaarheid en dateerbaarheid 
van het Romeinse materiaal aan het oppervlak; maar anderzijds menen we toch ook een historische 
realiteit te zien in deze exponentiële groei. Immers, de vele grote opgravingsprojecten die het 
studiegebied kende de laatste jaren leverden slechts weinig complexen uit de late IJzertijd op. 
Bovendien moet ook gepreciseerd worden dat de kaart voor de Romeinse tijd hoofdzakelijk sites uit 
het Hoge Keizerrijk bevat, vermits er quasi geen bekend zijn voor de late Keizertijd (infra). 

4.3 Representativiteit van het corpus 

De in het corpus opgenomen sites vertegenwoordigen alle opgravingssites die relevante informatie 
bevatten over de onderzoeksperiode in het gebied en dit tot 2008. Daarbuiten zijn er nog enkele 
kleinere vindplaatsen, of sites die recenter ontdekt werden en die in de interpretatie zijn 
meegenomen. De gebruikte sites zijn dus zeker representatief voor de beschikbare gegevensgroep. 
In hoeverre ze representatief zijn voor een historische realiteit is een onmogelijk te beantwoorden 
vraag. Ondanks een nog steeds geclusterd voorkomen, vooral het gevolg van het ontbreken van 
grote infrastructuurwerken bijvoorbeeld ten noorden van Gent, menen we toch dat er goede 
gevolgtrekkingen kunnen gemaakt worden, alleen al omdat de dataset relatief ten opzichte van 
omgevende gebieden en dezelfde regio in het verleden zo uitgebreid is.  

4.4 Het corpus aan sites 

Onder de bronnen waarop we ons onderzoek baseren vallen in eerste instantie 42 opgravingen en de 
structuren en materiële cultuur die ze bevatten. Een aanzienlijk deel ervan onderzochten we zelf, 
coördineerden we de opgraving en uitwerking ervan of werkten we mee aan de materiaalstudie. Bij 
andere sites herbestudeerden we de plannen en/of de vondsten. Dit corpus vormt de volledige groep 
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aan relevante vindplaatsen uit de periode late IJzertijd-Romeinse tijd die aan het licht werd 
gebracht tussen 1990 en 2008 in het studiegebied en inzicht verlenen in de erf- en grafveldstructuur 
(Figuur 4.3). Daarnaast wordt in de tekst verwezen naar enkele kleinere of oudere onderzoeken die 
relevante informatie bevatten en meestal omstandig gepubliceerd zijn, wat hun herbestudering niet 
nodig maakte (bv. de sites van Ursel-Konijntje of Ursel-Rozestraat.)  

Voor het goede overzicht en vlot gebruik van de sites in dit document worden hieronder in het 
kort de vindplaatsen opgelijst die de basis vormen van de studie. Ze worden van een korte 
bespreking voorzien. Op de bijgevoegde CD-ROM en door navigatie over de automatisch in Internet 
Explorer opstartende kaart kan toegang verkregen worden tot de verschillende eigenlijke site-
dossiers. Zoals hoger gesteld zijn dit opgravingsrapporten die we zelf publiceerden, waaraan we 
meewerkten of die in voorbereiding zijn; de CD bevat ook synthesestudies die we publiceerden. Op 
die manier kan de lezer zich een omstandig oordeel vormen van de vindplaats, hoe ze onderzocht en 
geanalyseerd werd. Bij alle vindplaatsen werden door ons de plannen ook opnieuw gedigitaliseerd, 
in functie van de uniformiteit.  
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Figuur 4.1 Verspreiding van de (deels) opgegraven sites uit de Late IJzertijd na 1990 in het studiegebied en 
de gekende vindplaatsen op basis van gegevens van de CAI, van Archis en gegevens van de Universiteit 
Gent (stand van zaken maart 2009). 
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Figuur 4.2 Verspreiding van de (deels) opgegraven sites uit de Romeinse tijd na 1990 in het studiegebied en 
de gekende vindplaatsen op basis van gegevens van de CAI, van Archis en gegevens van de Universiteit 
Gent (stand van zaken maart 2009). 
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Figuur 4.3 Verspreiding van de bestudeerde sites in het studiegebied. De nummering correspondeert met 
de nummers in de tekst (zie: 4.4.1.). 
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4.4.1 Opgravingen uit de Provincie Oost-Vlaanderen 1990-2008 

Binnen de grenzen van de provincie Oost-Vlaanderen liggen 23 vindplaatsen die bestudeerd werden. 
Ze liggen enerzijds geconcentreerd ten westen van Gent, dit is grosso modo rond de cuesta, en 
anderzijds in het oosten, rond Sint-Niklaas (Figuur 4.3). Deze clusters weerspiegelen de activiteiten 
van de ADW voor het oosten, en van meerdere andere diensten waaronder KLAD, Universiteit Gent 
en Provincie voor het westen.  
 
1. Aalter-Langevoorde 
De site van Aalter-Langevoorde is gelegen in een westelijke uitloper van de Vlaamse vallei, tussen 
twee hogere tertiaire opduikingen (84.45/199.57). Het waarderings- en vlakdekkend archeologisch 
onderzoek bij de aanleg van de industriezone Langevoorde vond plaats op een zacht hellend terrein 
met tertiaire bodems, gelegen nabij de Brielbeek in de vallei van Hoogkale. Meerdere occupatiefasen 
kwamen aan het licht, waarvan de late IJzertijd en de Romeinse tijd hier worden behandeld. Het 
complex is vooralsnog de enige locatie in het studiegebied waar een continuïteit in bewoning kon 
opgemerkt worden tussen de La Tène III en de Romeinse periode. De sporen en materiële cultuur 
laten dan ook toe om de transformatie van een ruraal complex vanuit de IJzertijd tot in de derde 
eeuw te observeren. Daarbij sprong vooral de ontwikkeling van een vroeg-Romeins erf in het oog 
dat sterk aanleunt met de fermes indigènes uit Noord-Frankrijk en dit zowel in structuur en vorm 
van het erf als in het gebruik van materiële cultuur. De houtbouw lijkt daarentegen aan te sluiten 
met de tradities uit het Zuiden van Nederland en het Noorden en Noordoosten van Vlaanderen. Uit 
de structuren kan afgeleid worden dat het een gemengd bedrijf was waarin zowel graanteelt als 
veeteelt een rol innamen. Het complex werd door onszelf opgegraven, daarbij bijgestaan door S. 
Mortier. De studie van de vondsten en structuren konden we zelf uitvoeren. Verscheidene collegae 
verzorgden evenwel bijdragen met betrekking tot aparte vondstgroepen. Van deze site verschenen 
verschillende tussentijdse rapporten: De Clercq 2000; De Clercq Mortier 2001; 2002a,b; 2003; De 
Clercq et al. 2005a; Mortier & De Clercq 2003. Recent werd een aardewerkstort uit de Augusteïsch-
Tiberische tijd apart gepubliceerd (De Clercq, Deru & Mortier 2007), evenals een synthesestudie over 
de toepassing van radiokoolstofdatering op de ontwikkeling en verfijning van de chronologie van de 
site (De Clercq & Vanstrydonck 2007). 

 
2. Aalter-Loveld 
De site Aalter-Loveld is gelegen op een topografisch erg markante opduiking van 22m TAW die zo’n 
8m boven de omgeving uitsteekt (86.10/197.15). De bodems zijn lemig tot kleiig op de top, meer 
zandig aan de voet: (w)Sdp: matig natte lemig zandbodem met en zonder profielontwikkeling en 
met klei-zandsubstraat op geringe diepte. Sinds de vroege 20e eeuw zijn er meldingen van vondsten 
uit de Romeinse tijd bekend en werd er door de Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent 
(Thoen & Sas 1993; De Clercq & Thoen 1998) en met de KLAD al enkele malen archeologisch 
onderzoek uitgevoerd (Hoorne, De Clercq & Verbrugge 2006; De Clercq, et al. 2009). Al eerder zijn 
vondsten gedaan in deze zone: ondermeer een vuurbok en terra sigillata gevonden (De Laet 1975). 
De opgravingen brachten tot nu toe vooral sporen aan het licht op de kop van de opduiking, onder 
de vorm van een waterput met stenen bovenbouw, een deel van een grote steenbouw met 
steunberen, en houtbouwsporen. Gezien de bouwtrant in steen, maar vooral ook door enkele 
markante vondsten waaronder een pelta-vormig lederbeslag, een lanspunt, grote maalstenen, een 
houten panfluit en een bronzen beeld van de godin Victoria, werd verondersteld dat deze occupatie 
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het lokale belang oversteeg en wel eens van militaire inslag zou kunnen zijn geweest. Behoudens 
aanwijzingen hiervoor, waren er tot voor kort echter geen doorslaggevende bewijzen die deze 
theorie konden staven. De opgravingen die in de zomer van 2008 door het VIOE, de Ugent en de 
KLAD werden uitgevoerd, brachten hierin verandering door de ontdekking van een imposant, 
meerfasig dubbel spitsgrachtensysteem, een flankerende houten borstwering en wellicht een toren. 
Het lijdt weinig twijfel meer dat de site van het Loveld een castellum herbergt dat meerdere 
occupatiefasen gekend heeft. Gezien de ontdekking van de site in een later stadium van ons 
onderzoek worden alle afzonderlijke rapporten meegegeven. In dit document wordt de site in een 
perspectief van synthese besproken. Ook later, in het Hoofdstuk 13, wordt op deze site 
teruggekomen. 
 
3. Berlare-N445 
De site van Berlanre-N445 werd ontdekt bij de aanleg van de vTn-aardgaslijn in 1998. Ze is gelegen 
op een droge zandrug bij de Schelde (124.48/193.93). Op de site werden behoudens een waterput uit 
de eindfase van de vroege IJzertijd vooral de resten van een woonstalhoeve uit de tweede eeuw 
ontdekt. Deze bevatte de resten van een potstal. Het eindrapport (De Clercq et al. 2005b) omvat 
zowel de bespreking van de structuren als de materiële cultuur. 

 
4. Evergem-Kluizendok 
Het complex van Evergem-Kluizendok is gelegen ten noorden van Gent, in een laag (6.25m TAW) vrij 
nat zandlandschap tussen de dekzandrug Maldegem-Stekene en de vallei van de Kale 
(107.37/205.38). Het areaal werd bedreigd door de uitbreiding van de Gentse haven. Daarom diende 
170ha gesondeerd te worden door middel van proefsleuven, een onderzoek dat werd uitgevoerd 
door de Vakgroep Archeologie en dat leidde tot de conclusie dat 16 ha dienden opgegraven te 
worden. Deze volledige oppervlakte werd ook daadwerkelijk onderzocht, verdeeld over twee 
complexen: Zandeken (4ha) en Hultjen (12ha). Er is gebleken dat het gebied gekoloniseerd werd in 
de tweede eeuw AD. Oudere en jongere occupatie is immers zo goed als afwezig op deze plaats, of 
tenminste totaal in wanverhouding qua oppervlak met de 16ha nederzettingsareaal uit de Romeinse 
tijd. Meerdere erven, enclosures en 17 hoofdgebouwen konden in extenso worden onderzocht. Uit de 
waarnemingen op het veld en uit de eerste resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek 
blijkt deze nederzetting zich in dicht bos gevestigd te hebben dat ook tijdens de occupatie nooit echt 
is geweken. Bij het begin van de derde eeuw valt de bewoning sterk terug. De opgravingen vonden 
plaats in 2006-2007 wat betekent dat er nog geen eindrapport kan voorgelegd worden. Wel werden 
enkele tussentijdse rapporten gepubliceerd (De Clercq et al. 2007; Laloo et al. 2008). Een volledige 
analyse van het aardewerk uit complex Zandeken, in associatie met een beschrijving van de 
gebouwen en erven wordt als tussentijdse rapportage hier meegegeven. 

 
5. Knesselare-Kouter 
Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van de nakende aanleg van een nieuwe 
inbreidingsverkaveling door Veneco² te Knesselare (83.538/03.950). De verkaveling van 3.5 ha groot 
zit deels ingeplant op een maximaal 18,75m hoge, dagzomende kleiheuvel waar ook de moderne 
dorpskern is op gebouwd. Deze rug zit gevat tussen twee beken, de Flabbaert- of Slabbaertsbeek, en 
de Driesbeek. Het verkavelingsterrein is gelegen op de noordgerichte helling van de rug, aflopend 
volgens Z-N richting naar de vallei van de Flabbaertbeek toe. Het preventief archeologisch 
onderzoek te Knesselare-Kouter vond plaats tijdens een uitgebreide campagne in 2005 gevolgd door 
een kort aanvullend project in het najaar van 2006, in een samenwerkingsverband tussen de 
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Universiteit Gent en de KLAD. De resultaten betreffen voornamelijk resten uit de Romeinse periode: 
een inheems-Romeinse boerderij met de resten van vier huizen gelegen langs een wegtracé en van 
een enclosure voorzien. Anderzijds kwam er een zeer opmerkelijke gepalissadeerde site aan het 
licht die als versterking uit de periode late tweede – vroege vierde eeuw wordt aanzien. De bouwers 
van de site hadden kennis van Romeinse maatvoering en bouwtechnieken van Holz-Erdecastella, 
getuige de portae cum turribus die we aantroffen. Na enkele interim-rapporten (De Clercq, Hoorne & 
Vanhee 2006a,b; 2007) werd onlangs het definitieve rapport afgewerkt (De Clercq, Hoorne & Vanhee 
2009). Van dit project coördineerden we de opgraving, uitwerking, materiaalstudie en publicatie. 
Daarbij werd samengewerkt met Kale-Leie Archeologische Dienst. 

 
6. Knesselare-Flabbaert 
De site Flabbaert kwam aan het licht bij noodopgravingen bij de aanleg van twee tennisvelden. Al 
eerder had J. Semey hier luchtfotografische waarnemingen gedaan, met de ontdekking van een 
circulaire structuur als voornaamste resultaat. Deze bronstijdgrafheuvel vormde initieel het opzet 
van het onderzoek, geleid door J. Bourgeois (Ampe et al. 1996: 95-99) maar al snel werd duidelijk dat 
er zich ook een occupatie uit de Gallo-Romeinse periode aftekende. Het onderzoek van deze sporen 
werd door H. Thoen geleid en gespreid over twee campagnes (1991-1992). De site is gelegen (204.35 – 
82.50) op een droge zandbodem type Zcg, vlakbij de Flabbaertsbeek, 13.4m hoog. Bij het onderzoek 
kwamen de resten aan het licht van twee houten hoofdgebouwen, drie bijgebouwen, twee 
palenrijen, een greppel en een aarden wegtracé. Een tijdje werd aangenomen dat op deze site 
Germaanse elementen aanwezig waren, maar het blijkt om een inheems-Romeinse site te gaan. Van 
deze nederzetting konden we het aardewerk en de plattegronden herbestuderen. 

 
7. Knesselare-Westvoorde 
Het onderzoek op Westvoorde werd in 1996 uitgevoerd in het kader van een onderzoeksproject naar 
landindeling en wegennet uit de Romeinse tijd in de civitas Menapiorum (Vermeulen & Antrop 2001). 
Door een gericht sleuvenonderzoek werd een luchtfotografisch waargenomen dubbele lineaire 
grachtenstructuur en een vierkant omgrachte zone onderzocht. Naast dit funeraire en religieuze 
monumentje uit de late IJzertijd bevond zich een vroeg-Romeinse kuil, wellicht met een rituele 
depositie van bekertjes in handgemaakt aardewerk. Deze site is gelegen op matig natte lemig 
zandbodem type Sdc, Lambert 84.89/203.48 op 18m hoogte. Ten N situeert zich de Zwartegatbeek 
die ontspringt op de cuesta (supra) en naar het westen toe loopt. Het onderzoek werd gerapporteerd 
in een intern rapport (Vermeulen & Hageman 1996) en in publicatie (Vermeulen & Hageman 1997; 
2001). De gegevens werden uit deze rapporten overgenomen en aangevuld met een bakselanalyse 
van het aardewerk. 
 
8. Kruibeke-Argex 
De Gallo-Romeinse nederzettingsresten te Kruibeke-Argex kwamen aan het licht tijdens werken op 
de exploitatieterreinen van de bvba Argex (Van Roeyen 1997a; Van Vaerenbergh, Van Roeyen & Van 
Hove 2007). Het complex situeert zich op een natte lemig zandgrond met zeer ondiep kleisubstraat 
(146.78/209.32). Tijdens de eerste opgravingsfase kwamen greppels en een waterput aan het licht. In 
de tweede onderzoeksperiode werden de grachten verder gevolgd. In 2001 werd verder gegraven in 
een derde fase en kwamen resten van een gebouw te voorschijn (persoonlijke mededeling J. Van 
Vaerenbergh, ADW), doch deze plannen zijn nog niet gepubliceerd. Een volledig plan met een 
synthese van alle sporen werd eveneens nog niet gepubliceerd. Wel werd ons een detailplan van het 
gebouw ter beschikking gesteld door de ADW wat ons toeliet deze structuur te bestuderen. 
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9. Kruibeke-Hogen Akkerhoek 
Het inheems-Romeinse complex te Kruibeke - Hogenakkerhoek is gelegen op een droge tot matig 
droge lemig zandbodem met ondiep tertiair kleisubstraat, op 10 m hoogte (146.35/209.56). De 
Zwaluwbeek begrenst de site in het zuidwesten. De nederzetting kwam aan het licht tijdens 
preventieve opgravingen bij de aanleg van een industriezone in 2001 en 2004-6. Er werd een 
tussentijds verslag (Van Roeyen 2001) gepubliceerd, maar het volledig rapport is nog niet 
beschikbaar. J. Van Vaerenbergh (ADW) stelde ons welwillend de plannen ter beschikking en we 
konden snel het aardewerk bekijken. De oudere sporen, o.a. een grafheuvel uit de Bronstijd en huis 
uit de vroege IJzertijd, met een summiere melding van de eerste vondsten uit de Romeinse periode 
werden evenwel in 2007 gepubliceerd (Van Vaerenbergh, Van Roeyen & Van Hove 2007: 410-418). 
Van deze site konden we de plattegrond bestuderen. De site omvat onder andere een woonstalhuis 
met potstal dat omgegeven was door een greppel. Aan de site gaat occupatie uit de IJzertijd vooraf. 

 
10. Maldegem-Baaikensedeweg 
De site Maldegem-Kleit, Baaikensedeweg is landschappelijk op een bijzonder interessante positie 
gelegen, met name op een zandige opduiking langsheen de Ede op de noordelijke flank van de 
cuesta (86, 61/208, 38. Bodemserie: Zdg op de overgang naar Sdh). De site werd ontdekt tijdens 
graafwerken voor de bouw van een 4ha groot retentiebekken voor de Ede. Het noodonderzoek 
voerden we zelf uit in 2007, bijgestaan door P. Pype (gem. Maldegem) en C. Cordemans (VLM). Als 
voornaamste resultaten gelden de ontdekking van een inheems-Romeins brandrestengrafveld uit de 
eerste eeuw en resten van middeleeuwse pottenbakkersactiviteit. Het inheems-Romeinse complex 
bezit een opmerkelijke ruimtelijke structuur. Immers, centraal in het grafveld bevond zich een 
vierkant omgrachte enclosure met ingang in het zuiden. In een halve cirkelvorm lagen de andere 
graven geschikt rondom deze structuur. Deze site werd nog niet gepubliceerd maar het volledige 
rapport met de beschrijving van structuren, vondsten en interpretatie werd hier meegegeven. 

 
11. Maldegem-Katsweg 
De site van Maldegem-Katsweg kwam aan het licht in 2007 bij de afgravingen voor de bouw van het 
nieuwe OCMW-complex van Maldegem. De site is gelegen op de noordelijke flank van de dekzandrug 
Maldegem-Stekene (86.32/211.98). Bij het noodonderzoek dat de Vakgroep Archeologie 
organiseerde, kwamen de resten aan het licht van twee elkaar op dezelfde plaats opvolgende 
tweeschepige woonstalhuizen. Opvallend was dat beide gebouwen elk vier ingangspartijen hadden, 
waarvan telkens de meest westelijke van ingangsgreppels voorzien waren. Deze site is ouder (ca. 
400-200BC) dan de hier bestudeerde periode maar we nemen ze mee in de analyse omdat ze de enige 
is in de westelijke studieregio waar zo’n duidelijke huisplattegronden aan het licht kwamen. Dit 
complex werd in 2008 gepubliceerd (De Clercq et al. 2008). 

 
12. Merelbeke-Axxes 
De site Merelbeke-Axxes werd in 1998 ontdekt bij de bouw van een kantorencomplex op een zandige 
opduiking met bodemtype Zch, gelegen vlakbij de Oude Schelde (106.77/188.55). Na de vondst van 
een grafcirkel uit de bronstijd tijdens de graafwerken voor de bouw, werd besloten om het terrein 
met proefsleuven af te tasten. Hieruit is de opgraving van een deel van een inheems-Romeinse 
nederzetting gevolgd. Deze bestond uit een woonstalhuis met potstal, enkele bijgebouwen en een 
waterput. Het complex dateert uit de late eerste en de tweede eeuw. Het eindrapport werd hier 
meegegeven (De Clercq et al. 2001/2002). 
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13. Nieuwkerken-Wallenhofwijk 
Bij de aanleg van de verkaveling ‘Wallenhofwijk’ in 1997 kwam in de wegkoffer een deel van een 
huisplattegrond aan het licht (136.05/208.61). Deze werd door de ADW in twee fasen onderzocht. En 
bestond uit greppels en een omvangrijk potstalhuis. De site werd kort gepubliceerd in rapportvorm 
(Van Roeyen 1998b). We bespreken de huisplattegrond. 

 
14-15. Oostwinkel-Leischoot 1-2 
Het complex van Leischoot werd in 1997 gevonden bij de bouw van de aardgasleiding Zeebrugge-
Raeren, het zogenaamde vTn-project. De site is gelegen op een zandbodem type Zch, aan de voet van 
de kleirijke cuesta. Er werd een nederzetting (92.31/203.85), en wat verderop een grafveld 
(92.68/203.85) onderzocht. De nederzetting werd slechts deels aangesneden en bestond uit twee 
gebouwen. Ze dateert uit de Flavische tijd of de tweede eeuw. Het grafveld lag wat noordelijker en 
leverde een opmerkelijke configuratie op van twee vierkante grafmonumenten met opening in het 
zuiden, waarrond meerdere brandrestengraven geschikt lagen. De monumenten zelf bevatten ook 
graven en die lijken op basis van de vondsten een bijzondere status gehad te hebben. Het grafveld 
dateert uit de eerste eeuw AD. De eindrapporten werd in 2005 gepubliceerd en hier toegevoegd (De 
Clercq 2005a, b). 

 
16-17. Sint-Denijs-Westrem “Vliegveld” - “The Loop” 
De oudere opgravingen “Vliegveld” (190.70/102.45) tijdens de bouwwerken voor de expohallen 
Flanders Expo verliepen zoals bekend alles behalve rustig en dienen als echt noodonderzoek aanzien 
te worden. Niettemin konden ondanks de slechte werkomstandigheden belangrijke resultaten 
geboekt worden voor de kennis van de metaaltijden (Bourgeois & Bauters 1993) en de Romeinse 
periode in de provincie Oost-Vlaanderen (Vermeulen 1987; 1988; 1992a; 1993) die de op dat moment 
beschikbare kennis aanzienlijk uitbreidden. Zeker voor de Romeinse periode werd voor het eerst op 
ruimtelijk uitgestrekte wijze inzicht gekregen in de nederzettingsstructuur. Deze site werd dan ook 
terecht op dat moment het belangrijkste referentiepunt voor de nederzettingscomponent in het 
onderzoek van F. Vermeulen. Het nieuwe onderzoek op het ontwikkelingsproject “The Loop” 
(102.65/191.06) op de terreinen van Flanders Expo is een nog steeds aan de gang zijnd project dat in 
2007 werd opgestart. De coördinatie verloopt via J. Hoorne en de DSA die ons welwillend het 
materiaal ter studie gaven (Hoorne et al. 2008a, b). Beide sites zijn gesitueerd op een onderlinge 
afstand van ca. 350m waarbij de opgravingen op “The Loop” zone 1 ten noordoosten van de 
opgravingszone van de parkings zijn gelegen waar de onderzoeken van 1986 plaatsvonden. 

Van de recente opgravingen konden we het aardewerk en de gebouwplattegronden bestuderen. 
Met de zeer recente ontwikkelingen op het bedrijventerrein “The Loop” en de zone 1 ten noorden 
van de expohallen in het bijzonder, zijn er echter ook nieuwe gegevens beschikbaar gekomen die 
het noodzaken om de oude opgravingen uit de jaren ’80 van vorige eeuw op de bouwwerf voor de 
parkings van “Flanders Expo” in een nieuw daglicht te stellen. Bovendien laat de kenniswinst die in 
inheems-Romeinse archeologie in de regio tijdens de laatste jaren werd geboekt, toe om deze oude 
opgravingsdata in een nieuw framework te plaatsen en ze te herinterpreteren. Vandaar dat ook de 
oude opgravingen terug meegnomen werden in de analyse. 

 
18. Sint-Gillis-Waas-Houtvoortstraat 
Deze site in de gemeente Sint-Gillis-Waas kwam aan het licht bij verkavelingswerken in de 
Houtvoortstraat (132.30/212.23). Uit de korte opgravingsverslagen (Van Roeyen 1998a; 1999) blijkt 
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dat de site op een droge zandbodem gesitueerd was. Naast een eenschepig gebouw uit de Romeinse 
periode kwamen er ook sporen uit de bronstijd (grafheuvel) en een fragment van een rechthoekige 
enclosure (late IJzertijd) aan het licht. We bespreken kort de houtbouw. 

 
19. Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen 
Het meerfasige nederzettingscomplex Sint-Gillis-Waas - Kluizenmolen werd gevonden door middel 
van luchtfotografische prospectie door J. Semey (UGent)(130.10/213.30) en onderzocht in een 
samenwerkingsverband tussen de Archeologische Dienst Waasland (ADW) en de Vakgroep 
Archeologie en Oude Geschiedenis van de Universiteit Gent (UGent). Het onderzoek startte in 1989 
en duurde tot 1999. De sporen uit de metaaltijden waren talrijk en behoorden tot 
nederzettingsresten uit de Brons- en (vroege) IJzertijd (cfr. o.a. Bourgeois & Hageman 1998). 
Daarnaast werden vooral sporen uit de Romeinse tijd aangesneden. Het betrof een zandweg, sporen 
in verband met de landindeling en drie erven. Daarbij valt de structurerende functie van de 
zandweg op waarlangs de erven geschikt lagen. Eén erf bevatte een grote woonstalhoeve met grote 
potstal. De boerderijen dateren voor zover vaststelbaar uit de tweede eeuw. Over dit onderzoek 
werd op verschillende momenten bericht, zowel inzake de sporen uit de protohistorie en de 
Romeinse tijd als over de paleo-ecologie (Bourgeois et al. 1997; Vermeulen et al. 1998a; Vermeulen et 
al. 1998; Meerschaert 2000; Bourgeois et al. 2001; Wiedeman 2001; Vermeulen 2001; Deforce & 
Bastiaens 2002). De site is gelegen net ten zuiden van de grote dekzandrug Maldegem-Stekene, op 
4m TAW. Het complex werd door ons herbestudeerd, in het bijzonder voor wat betreft de houtbouw. 

 
20. Sint-Gillis-Waas-‘tHol 
De site is gelegen in de pre-fusiegemeente Kemzeke en ligt aan de Reepstraat (130.10/212.62). 
Landschappelijk situeert het complex zich op de overgangszone van de zandrug Maldegem-Stekene, 
gelegen ten westen van de site, naar de Scheldepolders die amper 1500 m ten oosten van de site te 
vinden zijn. De bodem bestaat uit een matig natte lemige zandgrond waarin zandige opduikingen 
voorkomen. Het noodonderzoek werd dan ook uitgevoerd naar aanleiding van de uitbreiding van 
een kleigroeve. Onze bespreking is gebaseerd op de artikels van J.-P. Van Roeyen & Y. Hollevoet 
(1992; 1995). In hun artikels wordt het complex als ‘Germaans-Romeins’ omschreven, onder meer 
door de vondst van aardewerk in Germaanse traditie. Het complex werd door ons herbestudeerd 
waaruit blijkt dat het wellicht als een gewoon inheems-Romeinse erf moet aanzien worden. Als er al 
Germaanse invloeden zijn, dan hoeven die bovendien niet noodzakelijk verband te houden met het 
gebouw. 

 
21. Sint-Niklaas-Europark-Zuid 
De site van Sint-Niklaas - Europark-Zuid kwam aan het licht bij grondwerken voor de aanleg van een 
industriezone naast de spoorlijn Antwerpen-Gent in 1993 (135.22/205.70). Er werd een kort 
noodonderzoek ingesteld dat leidde tot de ontdekking van enkele greppels en een deel van een 
houten, éénschepig gebouw, waarvan een stuk zich nog onder de spoorwegberm moet bevinden. Er 
verscheen een rapport dat de resultaten van dit onderzoek samenvat (Van Roeyen 1993). Het 
gebouw wordt kort door ons besproken. 

 
22. Zele-Kamershoek 
De site is gesitueerd op een zandrug met bodem Zch vlakbij een buitenbocht in de Schelde 
(125.37/193.75). Behoudens een grafcirkel uit de bronstijd konden we er de dichte 
sporenconcentratie onderzoeken van een landelijke nederzetting uit de derde eeuw met enclosures, 
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een klein houten gebouw en een deel van een groot exemplaar. De site is bijzonder omdat er sporen 
zijn van Germaanse aanwezigheid uit de derde eeuw, ondermeer door aardewerk uit contexten in 
associatie met Romeins materiaal, maar ook door de vondst van een depot van vijf potten, een 
barnsteenkraal en een stuk van een beker in gevernist aardewerk. De site vormde het voorwerp van 
twee grotere publicaties: het eindrapport (De Clercq et al. 2005c) en een aparte studie van het 
Germaans vaatwerk (De Clercq & Taayke 2004).  

 
23. Zomergem-Boven 
De archeologische site werd ontdekt bij terreinprospectie in het voorjaar van 1994 (93.24/200.46). 
Verschillende concentraties Romeinse dakpanfragmenten en enig Romeins schervenmateriaal, 
lieten het bestaan vermoeden van een minimum 2ha grote nederzetting. Onder de vondsten bevond 
zich ook een aantal duidelijk overbakken en krom getrokken stukken van dakpannen. Deze 
indicaties lieten het bestaan vermoeden van een Gallo-Romeins kleiverwerkend bedrijf. De 
hypothese was des te meer relevant, gezien de ligging van de site op het eindpunt van de tertiaire 
cuesta Oedelem-Zomergem. Het onderzoek duurde drie jaar en werd op het terrein geleid door 
onszelf. H. Thoen nam de supervisie waar. Het aardewerkonderzoek van één context werd door 
onszelf uitgevoerd. De zeer moeilijke onderzoeksomstandigheden -het werken in klei is niet 
evident- leidden tot het gebruik van kleinere sleuven en vereisten een fysieke en methodologisch 
intensieve aanpak. Het rapport dat hier geboden wordt is in eerste instantie een studie van het 
aardewerk aangetroffen in een stort in een gracht.  

4.4.2 Opgravingen uit de Provincie West-Vlaanderen 1990-2008 

De grootschalige opgravingen in de provincie West-Vlaanderen brachten sinds 1990, elf 
vindplaatsen aan het licht. Deze werden door het vroegere IAP, nu VIOE onderzocht. De meeste sites 
concentreren zich in de onmiddellijke nabijheid van Brugge en langs de Zandstraat, de 
veronderstelde Romeinse weg die Brugge en Oudenburg met elkaar verbond (Figuur 4.3). In 
tegenstelling tot de provincie Oost-Vlaanderen werden door onszelf hier geen opgravingen gedaan. 
Wel werd meegewerkt aan de studie van materiaal en structuren of werden plannen en materiaal 
herbestudeerd. 

 
24. Beernem-Sluis 
De site van Beernem-Sluis kwam aan het licht bij de werken voor de bouw van de nieuwe keersluis 
te Beernem op het kanaal Gent-Brugge in 1995 (79.00/202.80). Een overzichtsartikel over de 
opvolging van deze werken verscheen in 2006 (Hollevoet 2006). Het betreft een noodarcheologisch 
onderzoek dat in slechte omstandigheden diende gerealiseerd te worden; het terrein werd immers 
van de teelaarde ontdaan door bulldozers. Daarbij kwamen op meerdere plaatsen archeologische 
sporen aan het licht. Zo werden nabij de Lijsterbeek enkele brandrestengraven gevonden en 700m 
oostelijker vond men nederzettingssporen bestaande uit vijf gebouwen waaronder twee huizen met 
potstal. De site is gelegen op een droge zandbodem (ZbP-ZcP) van 10 m TAW vlakbij de vroegere 
loop van de Zuidleie, nu gevat in het kanaal Gent-Brugge. Van deze site konden we de 
gebouwplattegronden bestuderen. Deze werden ons, samen met de dateringsinformatie, door Y. 
Hollevoet ter beschikking gesteld. 
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25. Brugge-Refuge 
De site van de Refuge is gelegen op een zandige opduiking amper enkele meters ten noorden van de 
huidige Zandstraat, de Romeinse weg die Oudenburg met Brugge verbond, en op ca. 1,5km ten 
zuiden van de kustvlakte. Het onderzoek was nood- en preventief archeologisch van aard en werd 
uitgevoerd op een ca. 7ha groot terrein dat door woningbouw bedreigd werd (67.51/211.02). 
Uiteindelijk konden ca. 3ha vlakdekkend onderzocht worden in de periode 1995-1997, wat tot de 
ontdekking leidde van een meerperioden occupatie met bewoningssporen uit de metaaltijden, de 
Romeinse tijd en de vroege en volle middeleeuwen. De site werd in verschillende rapporten en in 
twee meer uitvoerige publicaties belicht (Hillewaert 1996; 1997a,b; Hollevoet 1996; Hollevoet-
Hillewaert 1997/1998(2002); Cooremans et al. 1997-1998(2002)). De exhaustieve publicatie van de 
structuren en hun vondsten is vooralsnog hangende. Y. Hollevoet verleende ons de toestemming om 
de huizen van de site te bestuderen. Hij verstrekte ons daartoe ook de dateringen van het door hem 
gedetermineerde materiaal. Voor de bespreking van de site baseren we ons op de twee meer 
uitvoerige publicaties van Hollevoet & Hillewaert (1997-1998(2002) en Cooremans et al. (1997-
1998(2002). Deze hebben we zelf aangevuld met de ongepubliceerde data die ons door de heer Y. 
Hollevoet verstrekt zijn, in het bijzonder voor wat betreft de gebouwplattegronden en hun datering. 

 
26. Brugge-Molendorp 
Het onderzoek Brugge-Molendorp vond plaats voorafgaandelijk aan de bouw van een 
woonverkaveling in 1996-1998 (66.91/210.66). Daarbij werd ca. 1ha systematisch onderzocht wat tot 
belangrijke resultaten leidde, vooral dan voor de vroege middeleeuwen (Hollevoet 1999/2000). Het 
onderzoek leidde echter ook tot de ontdekking van een greppelsysteem en een klein éénschepig 
gebouw uit de Romeinse periode (Hollevoet 1999/2000: 70; Hillewaert 2000b: 175). Dit complex 
situeert zich ten zuiden van de Romeinse weg (Zandstraat) en niet ver van de grote opgraving bij de 
Refuge (supra). Van deze opgraving bespreken we kort de huisplattegrond. 

 
27. Jabbeke-Hoge Dijken 
Het onderzoek van de site Hoge Dijken in Jabbeke werd gerealiseerd door de Brugse 
intergemeentelijke archeologische projectvereniging Raakvlak, voorafgaand aan de aanleg van een 
verkaveling in 2006 (60.82/208.40) en onder leiding van Bieke Hillewaert die ons toestemming 
verleende om een deel van het materiaal te bestuderen. De site is gelegen op een zandbodem type 
Zch, op slechts 1,2 km verwijderd van de kustvlakte en op slechts 445 m ten zuiden van de Romeinse 
weg, de Zandstraat. Bij het onderzoek kwam een deel van een nederzetting maar vooral ook een 
grafveld met brandrestengraven aan het licht. Opvallend was het voorkomen van een omvangrijk, 
vreemdsoortig greppelsysteem en een reeks van parallelle, langwerpige kuilen. In één kuil en één 
greppel werd een stort van aardewerk gevonden. We vermoeden een rituele oorsprong van de 
depots. 

 
28. Oudenburg-Spegelaere 
Deze site betreft een deel van het bekende castellum van Oudenburg (54.60/209.20). Op het bedreigde 
terrein Spegelaere werd intra muros gedurende enkele jaren opgegraven door het VIOE, wat 
ondermeer leidde tot de ontdekking van een valetudinarium en fabricae uit de derde eeuw. Het 
onderzoek gaf ook aanleiding tot een herfasering van de site waardoor nu vijf fasen van occupatie 
onderscheiden worden (Vanhoutte 2007a). Een massaal stort van aardewerk uit een grote kuil 
(OS4980) werd samen met collegae Vanhoutte en Dhaeze bestudeerd, zeer recent gepubliceerd 
(Vanhoutte, Dhaeze & De Clercq 2009) en toegevoegd. Het aardewerk vormt een nuttige vergelijking 
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voor het materiaal uit inheemse context en de eerste grote gesloten context uit het midden van de 
derde eeuw AD in het studiegebied. 

 
29. Plassendae-Industrie Zandvoorde I 
Op dit vreemde complex van hellende lagen in de polders (2m TAW; 52.90/211.15), werd door het 
IAP (Y. Hollevoet) en vervolgens VIOE (S. Vanhoutte) preventief archeologisch onderzoek 
uitgevoerd, voorafgaand aan de bouw van een industrieterrein. De exacte aard van de site werd 
(nog) niet goed begrepen. We konden samen met collega Vanhoutte het aardewerk bestuderen en 
publiceren (Vanhoutte & De Clercq 2006). Dit omvat een grote component inheems-Romeins 
aardewerk uit de late tweede – vroege derde eeuw. 

 
30. Sijsele-Antwerpse Heirweg 
De site is gelegen nabij een aftakking van een parallel aan de Antwerpse Heirweg gelegen wegtracé 
dat vermoedelijk tot de Romeinse tijd opklimt (79.80/211.91). Het complex kwam aan het licht bij de 
aanleg van de aardgasleiding Zeebrugge-Raeren, het zgn. vTn-project, en werd ook in het kader 
daarvan gepubliceerd (In’t Ven et al. 2005a). In het kader van onze studie beperken we ons tot een 
bespreking van de site. 

 
31-32. Sijsele-Stoofweg Oost- en West 
De ontdekking van het inheems-Romeinse complex in de Stoofstraat te Sijsele gebeurde in het kader 
van het “vTn-project”, de archeologische opvolging van de aanlegsleuf voor een aardgasleiding in 
1997. Ten westen van de Stoofstraat (79.41/212.31) bevond zich een nederzetting (In ‘t Ven & 
Hollevoet 2005) en ten oosten (79.51/212.25) een grafveldje (In ’t Ven et al. 2005b). Van de 
nederzetting werd een deel van een houtbouw en een meerfasig greppelsysteem gevonden. Het 
grafveld bestond uit meerdere brandrestengraven uit de tweede eeuw die in een systeem van 
enclosures aangelegd waren. Nog wat oostelijker werd het complex nabij de Antwerpse Heirweg 
aangesneden (In ’t Ven et al. 2005a; infra). Alle sites bevonden zich op een zandbodem type Zdp. In 
het kader van onze studie beperken we ons tot een bespreking van de site. 

 
33. Varsenare-d’Hooghe Noene 
De site van Varsenare is gesitueerd in de hoofdgemeente Jabbeke aan de straat d’Hooghe Noene 
(209.92/64.90). De bodem is zandig en van het type ZbG: een droge zandgrond met verbrokkelde 
humus- en of ijzer B-horizont. Topografisch bevinden we ons op het zogenaamde dekzandfront, het 
westelijke eindpunt van een zandrug die afhelt naar de polders toe. Deze liggen zelf zo’n 1500 m ten 
noorden van de site. Haaks op de helling van het dekzandfront loopt de Zandstraat. Deze weg van 
Romeinse oorsprong met NO-ZW (Brugge - Oudenburg) richting loopt op amper 150 m ten noorden 
van de nederzetting. De site werd in 1995 opgegraven door de Y. Hollevoet van het IAP. Een vrij 
uitgebreid interimrapport verscheen in 2002 (Hollevoet 1997-1998(2002)). De site bevatte een vroeg-
Romeins tweeschepig huis en een kuil met een grote hoeveelheid verbrand aardewerk. Gebouw en 
kuil zijn door vondsten met elkaar in verband te brengen en werden door ons bestudeerd. Een de 
visu analyse van het aardewerk van de site werd ons door Y. Hollevoet toegestaan en vond plaats op 
23 januari 2009 in het VIOE-depot te Zellik.  

 
34. Zeebrugge-Achterhaven 
Het onderzoek in de Zeebrugse havenzone greep plaats in 1999 en 2000 naar aanleiding van de 
uitbreidingswerken voor de achterhaven (69.69/221.70). Het betrof het de opvolging van de 
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afgraving van de bovenste kleilagen, gevolgd door plaatselijke opgravingen. Het onderzoek werd 
uitgevoerd door E. Patrouille van het IAP die ons ook toeliet om het materiaal te bestuderen. 
Landschappelijk situeert het gebied zich in de polders. Tijdens de werken is gebleken dat het kleidek 
een complex van veen en pleistocene donken, doorsneden door kreken, afdekt. De vondsten 
betroffen voornamelijk concentraties van aardewerk in lagen en geulafzettingen, waarbij vooral de 
aanwezigheid van grote hoeveelheden briquettagemateriaal opviel. Het onderzoek van 1999-2000 
viel uiteen in twee blokken. Enerzijds de opvolging van de afgravingswerken en het onderzoek in de 
stortzone R-Noord (1999). Anderzijds de opvolging van de afkleiing in stort R-Zuid (2000) die vier 
afgedekte pleistocene donken aan het licht bracht. Deze werden onderzocht door middel van enkele 
sleuven. We konden al het aardewerk bestuderen. 

4.4.3 Opgravingen uit de Provincie Zeeland 1990-2008 

Op het grondgebied van de provincie Zeeland werden zeven sites bestudeerd, of herbestudeerd. Alle 
waren ze gelegen op het veen (Figuur 4.3). In tegenstelling tot de Vlaamse sites betreft het hier 
voornamelijk oudere, nog niet of slechts deels uitgewerkte opgravingen. Uitzondering is de site van 
Borsele-Ellewoutsdijk die ondertussen is uitgegroeid tot een ware type-site voor de kennis van de 
inheems—Romeinse bewoning in deze natte, marginale landschappen bij de kust. 

 
35. Arnemuiden-Brakenburg 
Deze op Walcheren gelegen site werd ontdekt bij werken en vormde het onderwerp van hierop 
aansluitende opgravingen in 1975 (van de Berg & Hendrikse 1978). De sporen waren gelegen op het 
veen en nabij een kreekje van enkele meters breedte dat wellicht met een Schelde-arm in 
verbinding stond. Er werd een tweeschepig huis, een oventje en heel wat aardewerk aangetroffen. 
Van deze site bestudeerden we het aardewerk en het grondplan. 

 
36. Borsele-Ellewoutsdijk 
Het inheems-Romeinse nederzettingscomplex van Borsele-Ellewoutsdijk werd onderzocht 
voorafgaandelijk aan de bouw van de Westerscheldetunnel, en meer bepaald bij de oostelijke 
ontvangstzone van de tunnelpijpen. De gegevens van dit onderzoek werden ons door het bedrijf 
ADC (Amersfoort) welwillend ter beschikking gesteld. Het onderzoek in een gebied van 20ha groot 
leidde tot opgravingen op 5ha en vond plaats in twee fasen. In 1999 werd één erf met een driebeukig 
hoofdgebouw onderzocht (Sier 2001), gevolgd door een grootschaliger onderzoek in 2001 dat nog 
eens zeven huizen en een bijgebouw aan het licht bracht (Sier 2003; van der Heijden & Sier 2006). Uit 
de chronologische aanwijzingen tekenden zich drie bouwfasen af waarbij de oudste in de Flavische 
tijd valt, gevolgd door een nieuwe ca. 100 AD en een laatste ca. 130 AD. Binnen een ca. 20 ha groot 
areaal is er sprake van verplaatsing van de erven behoudens op één plaats waar tot drie maal toe op 
dezelfde locatie werd gebouwd. In de drie geciteerde publicaties wordt zeer uitvoerig ingegaan op 
huizenbouw, materiële cultuur en ecologie van de nederzettingen. Daarom worden de 
landschappelijke en paleo-ecologische data kort samengevat terwijl de bevindingen over 
huizenbouw en materiële cultuur per erf apart zullen samengevat worden en van onze eigen nieuwe 
analyse met betrekking tot het inheemse aardewerk en de huizenbouw worden voorzien. 
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37. Colijnsplaat Noordhoeksenol 
Het vroeg-Romeinse complex Colijnsplaat-Noordhoeksenol is gelegen buitendijks in de 
Oosterschelde op het subboreaal veen, op amper 1200m van de latere tempelsite. (van Heeringen 
1988; 1993 en de verwijzing naar vondstnota’s aldaar; Lauwerier & van Mensch 1993). Het veen bleek 
al voor het begin van de jaartelling ontwaterd te zijn waardoor het geoxideerd was en inklonk. Door 
een grondwaterstijging na het einde van de bewoning vernatte het gebied. De site werd onderzocht 
in twee fases. Een eerste maal door Joop van de Berg (AWN) in 1975 en 1976 en de daarop volgende 
jaren, hierna genoemd ‘de eerste campagne’. Dit materiaal werd in 1993 door van Heeringen 
gepubliceerd. Een tweede maal in 1992-1993 met opvolgingen tot in 2001, vormde de site het 
voorwerp van een nieuwe campagne, dit maal door J. van de Berg (AWN) en later met hulp van 
provinciaal archeoloog R. Van Dierendonck. Deze onderzoeksfase noemen we hieronder ‘de tweede 
campagne’. Beide onderzoeken leverden een driebeukige huisplattegrond op waaraan een 
bewoningslaag geassocieerd was. Hierin werden grote hoeveelheden aardewerk maar ook metaal 
aangetroffen dat dateert uit de vroeg-Romeinse tijd. Het materiaal en de huizen vertonen duidelijke 
noordelijke invloeden. Van deze site herbestudeerden we het aardewerk en het grondplan. 

 
38. Domburg-Strand Westhove 
De site van Domburg – Strand Westhove vormde nooit het voorwerp van een aparte publicatie. Wel 
bestudeerde van Heeringen (1988; 1989) het aardewerk van een van de vier 
oppervlakteconcentraties (nr. 3), waar hij later een groep van zoutpotten aan toevoegde (van 
Heeringen 1994: 225-226). Het betreft dus een oppervlakteconcentratie, te aanzien als een bij wijlen 
blootspoelend bewoningsniveau, gelegen op de Duinkerke-I klei. Het materiaal wordt in het PAD - 
Provincie Zeeland bewaard in de dozen 525-528.Van deze site bestudeerden we het aardewerk. 

 
39. Kats-Oud Hamerstee 
De site Kats – Oud Hamerstee werd in 1965 ontdekt en vormde het voorwerp van enkele 
onderzoeksactiviteiten waarvan Trimpe-Burger rapporteerde (1966). Helaas werd de site nooit 
uitgewerkt, een archeozoölogische nota niet te na gesproken (Lauwerier & van Mensch 1993). Het 
betreft een complex gelegen op subboreaal veen met restanten van een gebouw en een vondstlaag 
die materiaal bevat uit de eerste eeuw AD. Bij het onderzoek kwam een kleine, tweeschepige 
plattegrond van 3,5 x 6,5 m aan het licht waarvan de palen nog in het veen aanwezig waren. Helaas 
werd de plattegrond nooit gepubliceerd. Lauwerier en van Mensch (1993) onderzochten het 
botmateriaal en kwamen tot de vaststelling dat schapenteelt een belangrijke activiteit moet zijn 
geweest. Van deze site bestudeerden we het aardewerk. 

 
40-41. Koudekerke-Meijnersweg/Breeweg 
Het complex aan de Meijnersweg te Koudekerke werd tijdens een noodopgraving in 1975 voor het 
eerst aangesneden. De site was gelegen op het Hollandveen en vlakbij een 40 m brede kreek. Heden 
ten dage ligt de site niet ver van de Westerschelde. Doordat het onderzoek in het verder 
stroomopwaarts gelegen Borsele - Ellewoutsdijk (infra) heeft aangetoond dat de Westerschelde –of 
een forse inbraakgeul die haar voorganger was- al tot de hoogte van Terneuzen zee-invloed bracht, 
mag worden verondersteld dat deze invloed zeker ook in Koudekerke moet zijn aanwezig geweest. 
Het onderzoek vormde het voorwerp van een publicatie in 1980 (van de Berg & Hendrikse) waarin 
de structuren en enkele vondsten werden beschreven. van Heeringen (1993: 28) beeldde enkele 
scherven af als vergelijkingsmateriaal voor de site Colijnsplaat. Tot een exhaustieve publicatie 
kwam het echter niet. Er werden op deze site geen huizen gevonden. In een oppervlak van 570 m² 
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werden wel vier ovens aangetroffen die door de opgravers als kalk- en of zoutovens werden 
geïnterpreteerd. De site Breeweg werd bij werfinspectie door H. Jongepier (SCEZ, Middelburg) 
ontdekt in 2003. De site ligt amper enkele honderden meters verwijderd van de site Meijnersweg. Er 
werden opnieuw geen gebouwen gevonden. Tot de voornaamste vondsten behoort een grote 
concentratie met schelpen (mossels en kokkels) en aardewerk. Deze context wordt hier besproken. 
Beide opgravingen bevatten grote hoeveelheden aardewerk uit de Flavische tijd en het aardewerk 
legt getuigenis af van intense contacten tussen deze zoutzieders en/of kalkproducenten met het 
Rijnland. Van deze site bestudeerden we het aardewerk. 

 
42. Middelburg-Oude Vlissingseweg 
De site van Middelburg – Oude Vlissingseweg werd ontdekt door de AWN in 1967, en opgevolgd door 
middel van aanvullend onderzoek in 1988 door de AWN, onder leiding van J. van den Berg 
(persoonlijke mededeling R. Van Dierendonck, SCEZ; van Heeringen 1989a,c). De vindplaats is 
gelegen op het veen en kan als een artisanale site worden omschreven, ten minste voor het stuk dat 
werd onderzocht. De site leverde een batterij van vier oventjes op die uit de late tweede en vooral 
derde eeuw dateren. Voor ons onderzoek richten we ons op het aardewerk uit de hiermee 
geassocieerde vondstlaag, bewaard in dozen nrs. 1283-1289 in het provinciaal depot (PAD) te 
Middelburg. Van deze site bestudeerden we het aardewerk. 

4.5 Besluit 

Het moge duidelijk zijn dat de beschikbare gegevens voor de periode late IJzertijd - Romeinse tijd in 
het gebied een forse uitbreiding heeft gekend in de laatste 10 à 15 jaar. Niet alleen de aantallen, 
maar ook de oppervlakte en de diversiteit in aard, datering en landschappelijke positionnering 
openen interessante perspectieven voor analyse. Het corpus aan sites bevat de meeste structurele 
informatie op die beschikbaar is in het gebied. Samen met de informatie uit andere disciplines en de 
resultaten van ouder en kleinschaliger onderzoek zal aan de hand van enkele vraagstellingen 
getracht worden om deze informatie tot kennis om te zetten. 
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Hoofdstuk 5  

Objectieven, vraagstelling en strategie 

5.1 Inleiding 

Zoals in het hoofdstuk 3 “Onderzoekskader” gebleken is, werd in het studiegebied sinds 1990 en 
vooral sinds 1995 een aanzienlijke winst aan opgravingsgegevens gerealiseerd. Van kenniswinst 
omtrent de lokale gemeenschappen en hun integratie in het Imperium Romanum is er evenwel weinig 
sprake en de vraagstellingen die in het licht van de gestelde objectieven zullen ontwikkeld worden, 
moeten uiteindelijk toelaten om deze nieuwe dataset te valoriseren van het niveau van datawinst 
tot effectieve kennistoename. Verder bouwend op het algemene theoretische kader enerzijds en 
anderzijds op de disciplinespecifieke problematiek zoals die naar voren trad in de status quaestionis 
van het onderzoek van inheems-Romeinse lokale gemeenschappen en hun materiële cultuur, 
worden in dit hoofdstuk de vragen en objectieven van het onderzoek bepaald waaraan we zullen 
trachten invulling te geven. Daarbij worden keuzes gemaakt en ook die worden in dit deel expliciet 
geduid. Vervolgens worden in een volgend hoofdstuk de methoden omschreven, gebruikt om de 
vragen te beantwoorden. 

5.2 De onderzoeksobjectieven 

Hoger (Hoofdstuk 2) werd het theoretisch kader ontwikkeld waarin we de uitwerking en de 
vraagstelling van deze studie wensen te vorm te geven. Belangrijk daarbij waren de concepten van 
identiteit, materiële cultuur en vooral Romanisatie. Verder werd met de analyse van de 
onderzoeksactiviteit en de stand van zaken met betrekking tot de kennis van de lokale 
gemeenschappen een sterke toename aan beschikbare, goede informatie gesignaleerd die inzicht 
moet toelaten in de transformatie van de sociale systemen van de lokale gemeenschappen. In die zin 
heeft deze studie maar twee hoofdobjectieven, met name:  
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• De synthese, systematisering en ontsluiting van de verzamelde informatie met betrekking tot 
de lokale gemeenschappen in het gebied en de vertaalslag daarvan naar een bruikbaar 
referentie- en interpretatiekader voor toekomstig archeologisch onderzoek in de studieregio 
en de omliggende gebieden 

• De interpretatie van deze dataset voor de studie van de integratieprocessen van de inheemse 
gemeenschappen uit het noorden van de civitas Menapiorum in, en de interactieprocessen met 
het Imperium Romanum. Anders gezegd worden de transformatieprocessen in de sociale 
systemen en aspecten van identiteit uit de inheemse gemeenschappen als voorwerp van 
studie genomen zoals die in de materiële cultuur in een ruime betekenis van de term tot 
uitdrukking werden gebracht.  

 
Werkend in een sociologisch kader waarin deze veranderingen worden geplaatst in een perspectief 
van transformaties in, en her-internalisatie van de habitus worden in het bijzonder die handelingen 
geëvalueerd die diep in de culturele tradities zijn ingebed en die tot de logic of common practice 
behoren. In het bijzonder in technologische aspecten zoals de stijl en het gebruik van inheems 
aardewerk, de huizenbouwtradities, de grafritus en de religie kunnen de transformaties in identiteit 
geobserveerd worden en kunnen ook pogingen ondernomen worden om deze processen te 
begrijpen in de wijdere context van het lokale en globale contemporaine wereldsystemen. Vermits 
deze materiële handelingen en uitingen van identiteit sterk situationeel, contextueel en ook 
landschappelijk gebonden kunnen zijn, volgen we in het spoor van Jones (1997: 123-132; 2007: 53-55) 
het idee dat het onderzoek van dergelijke zeer complexe processen het best vanuit een 

 
• contextueel 
• technologisch 
• diachroon 

opzet en vraagstellingskader dient uitgevoerd te worden. Deze processen worden ook best voor de 
individuele trajecten van (micro)regio’s en in een bewust landschappelijke context bekeken (Lucas 
2002: 53; Archer 2000). De vragen die we concreet aan de dataset zullen stellen zijn dan ook in dit 
theoretisch perspectief opgevat. 

5.3 De onderzoeksvraagstellingen 

Vermeulen (1992a: 16-17; 1995: 137-142) ontwikkelde voor de kleine microregio van bijna 200km² 
tussen Leie en Schelde vraagstellingen die focusten op het economisch systeem, de 
acculturatieprocessen en het uitzicht, de hiërarchie en de evolutie van het nederzettingssysteem. 
Deze werden verder verfijnd tot vragen met betrekking tot de chronologie en de precieze aard van 
de vroegste Romanisatie, de rol en functie van de rurale en artisanale lokale centra, de aanwezigheid 
en betekenis van villae of proto-villae en hiermee verbonden de rol van de elite. Ook de 
veranderingen en het conservatisme in de ontwikkeling van het landschap vormden een 
vraagstelling. Deze vragen zijn zeer relevant en logisch en het lijdt weinig twijfel dat we voor zover 
mogelijk hierop ook antwoorden zullen trachten te bieden. Het zoeken naar inzicht in de rurale 
gemeenschappen moet echter zoals recent voor de grote variabiliteit in nederzettingslandschappen 
uit Britannia werd gesuggereerd, vooral ook in een structuralistisch perspectief van continue 
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verandering worden gezien (Taylor 2001; 2007). Het gaat dus om de studie van transformaties, met 
veel aandacht voor de contextueel geïntegreerde studie van de materiële cultuur en architectuur. 
Daarbij moeten de vraagstellingen vooral rekening houden met een grote mate aan onderlinge 
variabiliteit die ook in verband gebracht kan worden met andere factoren zoals landschap, politiek, 
economie en nederzettingsgeschiedenis (Hingley 2004: 343-344; King 2004: 349-350). Met deze 
relationele en contextuele visie wordt ook nauw aangesloten bij de hoger ontwikkelde theoretische 
opzet voor de vraagstellingen. Het is dan ook vanuit een visie op enerzijds complexiteit en 
heterogeniteit in transformaties van de diverse aspecten van identiteit en sociale systemen en hun 
negotiatie met het Imperium Romanum, maar anderzijds ook in een visie van synthese dat we de 
vragen willen formuleren. De hier voorgestelde vragen spitsen zich dan ook toe op: 

 
• de transformatieprocessen en de vormelijk-technische, functionele en sociale karakterisatie 

van de boerderijen in inheemse traditie over de verschillende landschapstypes heen en de 
aspecten van identiteit die erin tot uitdrukking worden gebracht 

• meer specifiek ook de transformatieprocessen in de vormelijk-technische, functionele en 
sociale opbouw van de woonhuizen als brandpunten van activiteit van de kernfamilies, en de 
aspecten van identiteit die erin worden tot uitdrukking gebracht 

• de transformatieprocessen in de vormelijk-technische, functionele en sociale karakterisatie 
van de materiële cultuur en het inheems aardewerk in het bijzonder en de aspecten van 
identiteit die erin worden tot uitdrukking gebracht 

• de interactieprocessen die vanuit de inheemse boerderijen werden ontplooid met het 
biotische maar ook het ritueel gepercipieerde landschap. 

• de uitingen van rituele handelingen die inzicht verlenen in de aspecten van religieuze 
identiteit en hoe die materiaal vorm werden gegeven in meerdere contexten 

• de eventuele sociale differentiatie binnen de maatschappij en de uiting van het 
identiteitsaspect van status in het bijzonder 

• de economische basis van het sociale systeem en de interactie ervan met de wijdere globale 
context van de Romeinse economie 

• de relatie tussen de lokale gemeenschappen en de aanwezigheid van Rome zelf onder de 
vorm van militaire installaties in het gebied 

• de integratie van de lokale gemeenschappen in het Romeinse institutionele, administratieve 
systeem en de wijdere historisch-politieke context, van net voor de verovering van het 
gebied door Rome tot de opgave ervan rond 400AD 

5.4 Een bottom-up-view en contextuele analyse als operationalisatie 
van de vraagstelling  

5.4.1 Keuzes 

Het beantwoorden van de onderzoeksvragen gebeurt essentieel via de uitwerking van opgegraven 
structuren en de materiële cultuur die ze bevatten. Ook het integreren van meerdere proxy’s uit 
bijvoorbeeld historische en verschillende paleo-ecologische disciplines waar ze beschikbaar zijn, 
wordt vooropgesteld. We kiezen echter resoluut voor het gebruik van opgravingsdata, en niet of 
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minder voor het primair gebruik van data afkomstig uit prospectietechnieken. We zijn van mening 
dat deze laatste technieken een zeer groot karterend nut hebben, zeker in de snelle 
kennisverwerving in de uitgestrektheid en in de positie van de sites in het landschap. Vaak stelden 
we voor het centrale deelgebied “Meetjesland” bij onze eigen prospecties echter ook vast dat deze 
oppervlakteconcentraties meestal palimpsesten van artefacten vormen, afkomstig uit meerdere 
perioden. Bovendien zijn deze assemblages vaak het voorwerp van een differentiële bewaring en 
een differentiële selectie bij veldkartering waarbij de fragiele, handgemaakte ceramiek vaak de vorst 
of de machinale rotor-eg niet overleeft, dit in tegenstelling tot de tegula of imbrex, of de feloranje 
scherf terra sigillata. Ook de materiële cultuur uit de opgravingscontext is natuurlijk onderhevig aan 
tal van biases, maar op zijn minst is er toch meestal sprake van duidelijk aflijnbare contexten, 
verbanden tussen individuele contexten, en horizontale of verticale stratigrafie. In het bijzonder in 
het recente debat omtrent Romanisatie, materiële cultuur en identiteit werd er bewust voor 
gekozen om contextueel, technologisch en diachronologisch te werken. Alhoewel survey’s hier een 
zeer goede complementaire rol in kunnen vervullen denken we toch dat de basiskwaliteit van de 
informatie uit opgravingen mits opgravingstechnisch correcte uitvoering, hoger ligt. Als ze 
bovendien beschikbaar is zoals in het studiegebied, is dergelijke informatie te prefereren. Dit neemt 
niet weg dat informatie uit een zo breed mogelijk spectrum van invalshoeken meegenomen kan 
worden in de analyse en interpretatie. 

Omdat we er vanuit de theoretische basis voor gekozen hebben een “bottom-up” benadering toe 
te passen en de sites en materiële cultuur in een procesmatige context van transformatie te 
evalueren wordt de aandacht in dit onderzoek toegespitst op die handelingen die net sterk 
verankerd liggen in de logic of common practice, de dagelijkse handelingen dus die tot het discursieve 
niveau van de habitus en de doxa, de natuurlijkheid behoren. De wijze waarop traditioneel binnen 
een lokale gemeenschap een woonstalhuis wordt opgetrokken en hoe met het gebruikte, hoe tonnen 
grond vergraven werden om een enclosure aan te leggen, hoe de doden uitgeleide werden gedaan of 
hoe in een combinatie van technologie, functie en decoratie het vaatwerk voor dagdagelijks gebruik 
geproduceerd en gebruikt werd, het zijn allemaal handelingen die tot de dagdagelijkse 
natuurlijkheid van het handelingskader behoren. Door net onze aandacht toe te spitsen op deze 
groepen inheemse materiële cultuur hopen we tot een inzicht te komen in de processen van 
transformatie en de reflectie van aspecten van identiteit die ermee samengaan. Deze keuze voor de 
bijna efemere materiaalgroepen mag natuurlijk er niet toe leiden dat andere aspecten verwaarloosd 
worden. In de sitedossiers worden immers ook andere materiaalgroepen uitvoerig behandeld. 
Nochtans leveren de sites van het platteland in het niet-marien of alluviale deel van het 
studiegebied meestal wel een in soortensamenstelling erg beperkt spectrum aan vondsten op. 
Aarden vaatwerk neemt het gros daarvan in, gevolgd door natuursteen, baksteen, metaal en glas. 
Beide laatste vondstgroepen zijn overigens zeer schaars vertegenwoordigd. De sites uit de meer 
natte omgevingen leveren doorgaans ook bot en hout op. Aspecten van technologie, vorm en 
versiering van het inheems vaatwerk als kennisinstrument werden in een stijlconcept gegroepeerd. 
De analyse hiervan verloopt via een databank. Op de ontwikkeling van dit stijlconcept en de 
aspecten van baksels, vormen en versieringen wordt in Hoofdstuk 13 dieper ingegaan. Belangrijk is 
evenwel dat voor wat betreft de interpretatie er gefocust zal worden op hoger genoemde 
categorieën.  
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5.4.2 Contextuele benadering 

In de verschillende sitedossiers werd steeds een contextuele benadering aangehouden en dit om 
vergelijking binnen en tussen de vindplaatsen mogelijk te maken. Dit betekent concreet dat de 
vondsten per structuur of per structureel geheel bestudeerd werden en dat bij voorkeur deze 
contexten goed dateerbaar zijn. Onder de term context en structuur begrijpen we hier dan ook 
enerzijds het individuele grondspoor dat tot het bestudeerde complex behoort. Onder de structurele 
gehelen begrijpen we anderzijds sporengroepen die tot dezelfde oorspronkelijke structuur hebben 
behoord. Voorbeelden van als geheel behandelde sporengroepen zijn bijvoorbeeld de lagen van de 
insteek van een waterput of de paalgaten van eenzelfde huisplattegrond. Hiervan wordt 
aangenomen dat ze tot één structureel geheel of proces behoren en dat ze dezelfde tafonomische 
geschiedenis doorliepen, tenzij dit op het terrein of uit de sporenstudie anders zou gebleken zijn. In 
dat laatste geval moeten deze sporen of lagen natuurlijk wel afzonderlijk worden besproken. Een 
voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een potstal die natuurlijk –in tegenstelling tot een paalgat- een bij 
uitstek open context is en gedurende lange tijd kan functioneren als bewuste en onbewuste 
stortplaats voor aardewerk. Het spreekt voor zich dat de tafonomische historiek van dergelijke 
context verschillend is van deze van bv. een nokstaanderkuil van hetzelfde gebouw waarin de 
potstal gelegen is. Beide dienen dan ook gescheiden bestudeerd te worden. Wanneer na studie blijkt 
dat de gegevens parallel lopen (bv zelfde datering en zelfde samenstelling) kunnen ze nog 
samengevoegd worden. Deze aanpak werd toegepast op de studie van alle contexten. Bovendien 
werden de vondsten, het aardewerk in het bijzonder, gekwantificeerd op twee verschillende wijzen. 
Ook hier is de het de bedoeling om vergelijking mogelijk te maken maar ook om tot een 
genuanceerd beeld te komen van het werkelijk aantal stukken vaatwerk. 

5.5 Besluit 

Door de toepassing van een contextuele benadering op opgravingscontexten en met bijzondere 
aandacht voor specifieke “inheemse” aspecten van de samenleving wordt getracht antwoorden te 
vinden op de gestelde vragen. De concrete wijze waarop tot deze beeldvorming tot stand komt, 
wordt per hoofdstuk uiteen gezet. 
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Hoofdstuk 6  

De sociopolitieke integratie van de Menapii in het 

Imperium Romanum 

6.1 Inleiding 

De bestaande Vlaamse studies waarin de Menapii aan bod komen (bv. Thoen 1978; Vermeulen 1992a; 
Nouwen 2006) besteden opvallend weinig aandacht aan de sociopolitieke structuur van de 
Menapische civitas en de integratie van haar leden in het Romeinse leger in het bijzonder. De 
geschreven bronnen zijn natuurlijk wel uitermate schaars, maar anderzijds toch ook niet 
onbestaande. Ze laten ons een gefragmenteerd maar daarom niet minder relevant beeld zien van 
een proces van integratie dat in de archeologische bronnen die ons ter beschikking staan binnen het 
gebied, vaak moeilijk aanwijsbaar is.  

6.2 De creatie van de civitas als Romeinse bestuurseenheid 

De vroegste geschiedenis van de afbakening van de civitas is erg onduidelijk. Bovendien is de 
definitieve begrenzing van de civitates zoals die wellicht tussen 16 en 13 voor Chr. onder Augustus 
tot stand kwam, niet meer volledig dezelfde zoals die door Caesar een generatie eerder was 
geconcipieerd. De Laet (1961) wijdde een diepgaande studie aan de problematiek en kwam op basis 
van het bronnenonderzoek tot een duidelijke aflijning van het gebied. Slechts voor de noordelijke 
begrenzing is steeds discussie blijven bestaan. Het is voor De Laet duidelijk dat het territorium dat 
het gebied dat door de Menapii werd bewoond toen Caesar de stam bevocht zich tot de Rijnmonding 
uitstrekte, maar dat dit wat later niet meer in hun bezit was (De Laet 1961: 27). Immers, Plinius (Nat. 
Hist. VI, 101) schrijft een eeuw later hoe ondermeer Batavi, Sturii, Marsaci, Cananefates en Frisiaviones 
het gebied tussen het Helinium en de Zuiderzee bewoonden, stammen die eerder niet door Caesar of 
Strabo vermeld werden. Gegeven de zuidelijke positie die de Sturii en Marsaci werden toebedeeld is 
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het zeker niet uitgesloten dat dit pagi, onderstamgebieden, van de Menapii waren. In alle geval is de 
etnische situatie tussen 50 voor Chr. en 60 na Chr in het mondingsgebied van Maas en Schelde 
bijzonder diffuus. Ook uit de studie van de materiële cultuur van de lokale gemeenschappen uit de 
late IJzertijd en de eerste eeuw AD op Walcheren blijkt dit, ondermeer in het voorkomen van 
duidelijke stijlkenmerken die wortelen in het noorden van Nederland (sitedossier Zeeland). Het lijkt 
ons dan ook logisch dat er zich in de nasleep van Caesar’s moordende campagnes op Romeins 
initiatief actieve verplaatsingen van stammen en gemeenschappen hebben voorgedaan met het 
ontstaan van nieuw samengestelde stammen tot gevolg, een multi-etnische etnogenese dus van 
nieuwe stammen zoals de Cananefaten (Roymans 2004: 206-207; de Jonge & Milot 1997). 

6.3 Sociopolitieke organisatie 

Over de sociopolitieke organisatie van de bevolkingsgroepen in het gebied op de vooravond van 
Caesar’s invasie in Gallië is omzeggens niets geweten. Caesar is de eerste die ons meer omstandig 
inlicht, al doet hij dat natuurlijk vanuit zijn eigen Romeins perspectief. Niettemin blijkt uit zijn meer 
algemene beschouwingen omtrent de sociopolitieke organisatie van Gallië dat de inheemse 
maatschappijen een sociale stratificatie kenden en dat die ook politiek-institutioneel tot uitdrukking 
werd gebracht, al verschilde dit sterk van stamgebied tot stamgebied. Caesar vermeldt in deze 
context drie belangrijke termen: domus, pagus en civitas. De eerste, de domus (De Bello Gallico: 6, 19, 3 
ev.), moet wellicht geïnterpreteerd worden in de clanmatige, bijna adellijke betekenis van het 
“Huis”. Het gaat hierbij wellicht om door verwantschapsbanden (kinship) verbonden lokale 
gemeenschappen. Op een hoger niveau moeten zich de pagi bevonden hebben. Deze kunnen wellicht 
als onderstammen van de civitas worden beschouwd en hadden blijkbaar toch enige interne cohesie 
en onafhankelijkheid tegenover het hoogste stamniveau: de civitas. Bekend is immers de passage 
met betrekking tot de Menapische zuiderburen, de Morini, waarvan Caesar verhaalt (De Bello Gallico: 
4, 22) dat ze een verdrag met hem sloten “met uitzondering van die pagi die tegen onderhandeling 
waren met Rome.” Roymans (1990: 29; 43-45ev) analyseerde de sociaal-politieke structuur van het 
Noordgallische gebied en kwam tot het besluit dat die sterk gefragmenteerd was (Figuur 6.1). Macht 
en status van de elite werden ontleend aan cliëntelisme, allianties en martialiteit. Vooral het laatste 
aspect moet een bijna endemisch kenmerk van de samenlevingen geweest zijn en ook de sterkste 
machtbasis van de elite (Roymans 1996: 14 e.v.). Koningen zoals Boduognat bij de naburige Nerviërs 
worden overigens voor de Menapii niet vermeld door Caesar. 
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Figuur 6.1 Geschematiseerde weergave van de sociopolitieke structuur van de (pre-)Romeinse samenleving 
in Gallië (Roymans 1990: Fig. 3.1; zwarte bol: leider; zwarte driehoek: raad, witte driehoek: lokale 
gemeenschap). 

Voor duidelijke sociale stratificatie of Uberhaupt van enige politiek-sociale structuur of stratificatie 
in de periode voorafgaand aan of tijdens de Romeinse veroveringen is er specifiek voor het 
studiegebied weinig informatie voorhanden. Toch heeft Plinius (Naturalis Historiae, 4, 101) de Sturii 
en Marsaci vermeld die hij situeerde ten zuiden van het Rijn-Maas mondingsgebied, wat betekent dat 
ze daarmee de facto een onderdeel, onderstammen wellicht, vormden van de civitas Menapiorum of 
Frisavionum.  

Uit de cijfers die Caesar geeft over de aantallen strijders die de Menapiërs tegen hem in het 
verweer konden brengen in 57 BC (9000 mannen) kunnen we, zeker in vergelijking met de andere 
noordelijke stammen, afleiden dat het vrij kleine gemeenschappen moeten zijn geweest. Een zelfde 
beeld wordt gereflecteerd in het feit dat er in de pre-Flavische tijd en zeker rond 100AD slechts 1 
cohors (500 mannen) werd gelicht onder de Menapische bevolking, terwijl dit voor de naburige 
Nervii 4 cohortes en 1 ala betrof (2500 mannen)(Alföldy 1967). Ook van muntslag lijkt geen sprake te 
zijn geweest, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nervii. Het archeologisch gegevensbestand is 
overigens voor de late IJzertijd en de La Tène IIIb in het bijzonder voor de hele civitas schraal te 
noemen. Zelfs het oppidum Menapiorum te Cassel (Fr.), heeft tot op heden geen enkele getuigenis 
afgelegd van de aanwezigheid van een pre-Romeins bewoningssubstraat uit de late IJzertijd, laat 
staan het bestaan van een elitenederzetting uit die tijd. Opvallend zijn wel de baggervondsten van 
zwaarden uit de late IJzertijd die aan het licht kwamen in Oudenaarde, Schoonaarde en Appels 
(Figuur 6.2)(De Mulder & De Clercq 2001), op de grens met de Nervische civitas. Zonder twijfel gaat 
het hier om deposities zoals die ook voor de oudere perioden gekend zijn en in verband kunnen 
gebracht worden met rituele handelingen waarbij aspecten van martiale identiteit geaccentueerd en 
hernieuwd werden, zoals bijvoorbeeld in rites de passage (Roymans 1996: 19). 
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Figuur 6.2 Zwaard uit de late IJzertijd, gevonden in de Schelde bij Appels. (Verlaeckt 1999) 

6.4 Aspecten van sociopolitieke integratie. De integratie van de 
inheemse gemeenschappen uit de civitas Menapiorum in het 
militaire apparaat van Rome 

Vanaf de vroeg-Romeinse tijd zijn er voornamelijk dankzij de epigrafie maar ook archeologisch 
gezien meer data voorhanden die inzicht verlenen in sommige aspecten van de sociopolitieke 
organisatie van het gebied. Daaruit blijkt zeker dat aspecten van martialiteit een belang hadden in 
de maatschappij en dat het leger, net als dat bij bijvoorbeeld de Bataven het geval was, een niet 
onbelangrijke rol moet gespeeld hebben in de integratie van de lokale gemeenschappen in het 
Imperium. Waar aangenomen mag worden dat al vroeg in de eerste eeuw een Menapische 
infanterie-eenheid werd gelicht (infra), is zo’n eenheid pas daadwerkelijk aantoonbaar in de vroege 
tweede eeuw AD. Net als de Nervii en ook de Tungri, werkte de cohors I Menapiorum immers mee aan 
de bouw van de muur van Hadrianus. Ze werd geattesteerd op twee militaire diploma’s: één uit 
Stannington (UK) daterend van 16 september 124 (RIB 2401.6 CIL, VII. 1195) en één van 17 juli 122 uit 
Brigetio in Pannonië (Hong.)(CIL, XVI. 65). Op de beide diploma’s worden de troepen opgelijst die 
gouverneur Platorius Nepos ter zijner beschikking had voor de bouw van de muur. Ook een stempel 
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op een stuk leder uit Chesterholm, gevonden in een context gedateerd tussen 97-103AD, kan naar 
alle waarschijnlijkheid aan de cohors I Menapiorum worden toegewezen (Jarret 1994: 62, 75). Mason 
(2003), zonder evenwel daarover in detail te treden, geeft overigens aan dat de cohors I Menapiorum 
uitzonderlijkerwijze een eenheid van “mariniers” bezat. Het lijdt dus geen twijfel dat mannen 
afkomstig uit het Menapische territorium dienden in het Romeinse leger en dit in een eigen 
eenheid. Zeker in de eerste eeuw verwezen de namen van de auxilia immers nog naar het 
bestuursdistrict van waaruit de militairen van de eenheid gerekruteerd werden. Later verwaterde 
dit principe wat en werd het personeelsbestand etnisch meer divers samengesteld. Wat belangrijk is 
voor ons gebied, is dat er rond 100AD zeker een eenheid Menapii actief was die ook wellicht al in de 
vroeg-Romeinse tijd bestond. Immers, de soldaten die bij hun honnesta missio een diploma kregen, 
ontvingen dit na 25 jaar trouwe dienst, wat aannemelijk maakt dat de cohortes waarin ze in Britannia 
gelegerd waren al onder Vespasianus of Domitanius gelicht werden in het thuisgebied (Knight 1991: 
195). Dat we deze Menapische eenheid terugvinden veraf van het thuisland hoeft overigens geen 
verwondering te leiden. In de militaire reorganisatie doorgevoerd door Vespasianus als gevolg van 
opstand van Civilis, werden hulptroepen immers opzettelijk van hun thuisland weggetrokken, de 
Bataven zijn daar het voorbeeld bij uitstek van. Door deze troepenverplaatsingen werd de directe, 
dagdagelijkse band met het tribale substraat doorbroken, werd een aanzienlijke hoeveelheid 
potentieel opstandige kracht weggedraineerd van het thuisland en kwam uiteindelijk het veroverde 
gebied beter onder controle. Sommige mannen uit Menapisch gebied keerden nooit terug naar het 
thuisland. Zo is er een grafinscriptie gekend uit Aquileia (Noord-Italië) van ene Adiutor, zoon van 
Laucius, cives Menapius en lid van het eerste Pannonische cohort dat voor Otho streed. Hij stierf op 
32-jarige leeftijd in 69AD (CIL 05, 00885). Deze vondst maakt onomwonden duidelijk dat Menapische 
mannen al in de pre-Flavische tijd in het Romeinse leger actief waren. In Parijs is een minder 
dateerbare grafsteen bekend van een vrouw, echtgenote van een Menapische veteraan (CIL, XIII, 
3033). De aanwezigheid van een Menapische vrouw is overigens ook epigrafisch aangetoond in 
Bordeaux (CIL 13, 00624). Meer intrigerend is de attestering van Menapische speerwerpers. Ze 
worden samen met Nabateïsche boogschutters en slingeraars uit de Balearen als hulptroepen 
geassocieerd met het Legio III Cyrenaica.1 Dit lijkt vreemd, maar het legioen heeft wel degelijk ook in 
Gallia Belgica, Germania Inferior en Britannia vertoefd. Er is zelfs epigrafisch bewijs dat een 
centurion van Leg. III Cyr. de lokale godheid Vihansa eerde te Tongeren (CIL,XIII,3592).  

Het militair karakter van de relatie tussen de lokale gemeenschappen uit de Menapische civitas 
en Rome zelf is ons inziens zeer pertinent in de Flavische tijd. Het is alleszins ook erg frappant dat 
beide kustcivitates, die van de Menapii en de Morini, niet mee streden aan de zijde van Iulius Civilis in 
69AD. Meer nog, Civilis stuurde zelfs troepen de Maas over om hen –en zo de uiterste van de Gallië’s- 
te teisteren. Zijn krijgers maakten er zelfs buit: et aliam manum Mosam amnem transire iubet, ut 
Menapios et Morinos et extrema Galliarum quateret, actae utrobique praedae….(Tacitus, Historiae, IV, 28). 
Deze in de beeldvorming van het Menapische gebied vaak vergeten passage is ons inziens van groot 
belang, omdat ze de aparte positie onderstreept die beide civitates innamen in die tijd. We kunnen 

                                                             
 
 
1 http://digilander.libero.it/aalberti/er_vicende.html (pagina geconsulteerd dd. 24-03-2009) Ondanks het feit 
dat we deze informatie ook op andere websites bevestigd vonden, moeten we ze met de nodige kritiek 
bekijken. Tot op heden konden we immers geen epigrafische bevestiging hiervoor vinden, evenmin als we er 
een geschreven bron onder de vorm van een wetenschappelijk artikel of boek over aantroffen.  
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niet met zekerheid stellen waarom de stammen zich niet aan Civilis’ zijde schaarden, maar achten 
het niet onmogelijk dat er in die tijd al zeer sterke banden bestonden tussen de gemeenschappen uit 
het Menapische civitasterritorium en het Romeins leger. Immers, de fameuze inscripties (CIL XI, 
00390 – 00391) uit Rimini geven onomwonden aan hoe de centurion Lucius Lepidius Proculus geeërd 
werd door de salinatores civitatis Menapiorum. De man was in zijn militaire carrière centurion bij het 
Legio VI Victrix, net het legioen dat samen met legio I Adiutrix en legio X Gemina in opdracht van 
Vespasianus de onderdrukking van de Batavenopstand tot stand kon brengen. In de nasleep van 
deze oorlog werd het zesde legioen in Novaesium (Neuss) aan de Rijn gelegerd, om vroeg onder 
Hadrianus verplaatst te worden naar Britannia, wellicht met hulptroepen (Hasall, 1978: 41). Het zou 
te ver gezocht zijn om hierin een verband te zien met het opduiken van de Menapische cohort in 
Britannia onder Hadrianus, al is een verband natuurlijk nooit uitgesloten. We beperken ons dan ook 
tot het trachten te begrijpen van de band tussen het civitasgebied en het zesde legioen op basis van 
wat de inscripties uit Rimini ons leren: een honderdman van het zesde legioen werd wegens 
verdiensten geeërd door de salinatores van de Menapische en Morinische civitates. Thoen (1987: 69-
70) vermoedt dat de hoge militair verantwoordelijk was voor de aankoop van het zout voor de 
garnizoenen en daarvoor –uit economische redenen dus- eer werd betuigd. Lager (Hoofdstuk 14) 
zullen we zien dat er ook andere interpretaties mogelijk zijn dan zoutzieder voor de term salinator. 
Welke interpretatie men er ook aan geeft, het is zeker argumenteerbaar om te stellen dat er in de 
Flavische tijd een intense band bestond tussen de regio en de Romeinse staat en dat die verhouding 
vooral vorm kreeg doordat aspecten die onlosmakelijk met het traditionele handelen en de 
inheemse identiteit geassocieerd waren zoals het zieden van zout en wellicht ook de lokale ideologie 
(martialiteit), nauw met het Romeinse leger in verband stonden. 

Ook de archeologie en de materiële cultuur uit de eerste eeuw in het gebied geven steeds meer 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van een martiale elite. Militair paardentuig en lederbeslag uit 
vroeg-Romeinse context in Colijnsplaat-Noordhoeksenol (van Heeringen 1993) maar ook in Sint-
Martens-Latem-Brakel (Vermeulen 1989: 52) zijn wellicht kleine doch niet onbelangrijke 
aanduidingen voor het bestaan van martiale identiteitsaspecten binnen de inheemse samenlevingen 
uit de vroege eerste eeuw. Ook de jongere vondsten van een inscriptie voor de oorlogsgod Mars-
Camulus evenals de vele marsbeeldjes uit de vermoedelijke rurale heiligdommen van Kruishoutem 
(Rogge, Vermeulen & Moens 1995) en Merendree (infra Hoofdstuk 11) zouden hier aanwijzingen 
kunnen voor zijn. Het meest sprekend is evenwel het bovengeploegde wapengraf uit Temse-
Veldmolenwijk (De Laet 1955)(Figuur 6.3). Het graf bevatte naast een pot in gewoon aardewerk een 
verbrande terra sigillata kom Drag. 29, een ijzeren schildknop (umbo) en een kortzwaard van het 
type gladius Ibericus. De kom in terra sigillata is van Neronische tot vroeg-Flavische datum en geeft 
samen met het zwaard en de umbo aan dat de persoon die er begraven werd in die tijd of kort 
ervoor als soldaat diende bij een hulptroep. In tegenstelling tot reguliere Romeinse soldaten 
mochten de inheemse hulptroepen hun wapens naar huis en in het graf meenemen. Daarmee werd 
de inheemse traditie van het deponeren van wapens ook na de verovering bevestigd. De vondst past 
in een grotere reeks van eerste eeuwse wapengraven uit Gallia Belgica en het Rijnland (Van 
Doorselaer 1965; Roymans 1996: 34-35). Ook aan de overzijde van de Schelde in Nervisch gebied zijn 
er uit de Flavische tijd militaria gekend die gedeponeerd werden; bijzonder is er zeker de gladius 
Ibericus die in het heiligdom van Hofstade bij Aalst werd geofferd (Van Lierde 2003).  
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Figuur 6.3 Drag 29 kom in terra sigillata en Gladius Ibericus uit het wapengraf van Temse-Veldmolenwijk. 
(De Laet 1955) 

Tot slot moet hier in deze context ook de zeer recente vondst van een castellum in Aalter worden 
vermeld (Hoofdstuk 12). Uit het spitsengrachtensysteem is een driefasige aanleg van het kamp 
gebleken waarbij de oudste fase tot de vroeg-Romeinse tijd en de middelste wellicht tot de Flavische 
tijd opklimt. Wat de exacte aard van de occupatie in deze tijd is, net als de relatie van deze installatie 
tot het omliggende gebied en zijn bewoners, is vooralsnog echter onduidelijk (infra). 

Ook in de laat-Romeinse periode blijft de civitas Menapiorum met Rome verbonden door het leger. 
De meest gekende casus is natuurlijk die van Mausaeus Carausius, een Menapische zeeman die na het 
voor Maximianus bedwingen van een opstand van bagaudae in Noord-Gallië, opklom in de militaire 
hiërarchie tot commandant van de Classis Britannica, de Romeinse Kanaalvloot. Samen met één 
Gallisch en drie Britse legioenen scheurde hij zich af van het Imperium (Williams 2004). De casus van 
Carausius moge dan wel uitzonderlijk zijn, het geeft minstens aan dat Menapische mannen actief 
waren in vlooteenheden die opereerden voor de eigen kust in de late derde eeuw en ook in eigen 
gebied vochten tegen piraten en opstandelingen (infra). Buiten Carausius is er echter geen 
geschreven bronnenmateriaal voorhanden dat de Menapii vermeldt en voor de vierde eeuw worden 
we pas vanaf de tijd vanValentinianus en later wat meer ingelicht.  

De civitas Menapiorum is dan wel al opgegeven en hernoemd tot civitas Turnacensium, met Doornik 
als hoofdstad (Not. Gall. 6, 7), toch blijken de Menapii prominent aanwezig te zijn in het laat-
Romeinse leger. In tegenstelling tot de Hoge Keizertijd gaat het nu om een omvangrijke reguliere 
eenheid: een volledig legioen genaamd het Legio comitantensis van de Menapii seniores (Hoffmann 
1969-1970; Grünewald 2001:528)2. Het legioen heeft als bewegingsleger onder andere in het oosten 
bij de Donau gelegen waar het onder commando viel van de commandant verantwoordelijk voor 
                                                             
 
 
2 Met dank aan Prof. dr. Brulet die ons in een email van 18-04-2008 de problematiek omtrent de Menapii seniores 
uit de doeken deed. 
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Thrakië, de Magister Militum per Thracias (Not. Dign. Or., 8, 35). Bij aanvang van de vijfde eeuw werd 
de eenheid naar het westen overgeplaatst (Not. Dign. occ. 5, 224; 2, 28, 334) waar ze onder bevel van 
de magister peditum praesentalis viel. Wellicht wegens hun grote verdienste werden de Menapii 
bevorderd tot palatijns legioen (Not. Dign. occ. 7, 83)(Grünewald 2001: 528) De eenheid werd later 
gekazerneerd bij de Rijn, met detachementen te Alzey, Kreuznach en Rheinzabern waar ze 
dakpannen stempelden met hun naam (Ludowici 1912: 90-39 KAT II; Cüppers 2005: 537)(Figuur 6.4). 
Uit Saverne (Seltz, Elzas) zijn ze als de milites Menapii tabernis gekend, ze werden door een praefectus 
militum Menapiorum geleid die zelf ressorteerde onder de dux Mogontiacensis (Not Dign. occ, 41, 16). 
Bovendien, naast dit expliciet Menapisch legioen vermeldt de Notitia Dignitatum ook nog het legio 
comitatensis Cortoriacenses dat ressorteerde onder de Magister equitum Galliarum. Het betreft hier zeker 
een aparte (ruiterij-?) eenheid die gerecruteerd of gelegerd was geweest in Cortoriacum, in het 
zuidelijke civitasdeel aangezien de plaatsnaam zeker te vereenzelvigen valt met de moderne stad 
Kortrijk. Over deze eenheid is echter veel minder informatie beschikbaar dan over het Menapische 
legioen, maar de plaastbepalende benaming zou er kunnen op wijzen dat de soldaten niet over de 
hele civitas maar specifiek in de regio Kortrijk werden gelicht, of er gekazerneerd hebben gelegen, 
toch zeker tot rond het einde van de vierde eeuw (Hoffmann 1970: 180-181). Dat Kortrijk een vrij 
intense laat-Romeinse occupatie kende is overigens genoegzaam bewezen. Op de rechteroever van 
de Leie situeert zich immers een grote concentratie aan laat-Romeinse vondsten, maar ook een 
muur en een spitsgracht met een radgestempelde scherf terra sigillata zouden er gevonden zijn 
(Despriet 1971; Mertens 1980; Rogge 1988). Het is dus minder zeker als deze eenheid daadwerkelijk 
in Kortrijk gerecruteerd werd, dan wel zijn naam ontleende aan de plaats waar het gelegerd was. Het 
vondstenspectrum uit Kortrijk geeft echter wel zeker aan, samen met de militaire steunpunten in 
Gent en Oudenburg, dat het Romeinse leger tot in de vijfde eeuw actief was in de civitas. 

Het Menapische legioen was duidelijk een belangrijke gevechtsgroep tijdens de laat-Romeinse 
tijd en uit de naamgeving mogen we afleiden dat het op een eenheid teruggaat die oorspronkelijk in 
het Menapische gebied gerekruteerd werd om deel uit te maken van het bewegingsleger. 
Vermoedelijk moet dit toch ten laatste gebeurd zijn voor de naamsverandering van de civitas bij de 
administratieve hervormingen die Diocletianus doorvoerde in 297AD, anders zou het wellicht een 
andere benaming gedragen hebben. Dit zou betekenen dat het legioen werd gelicht onder 
Constantijn of Diocletiaan. Het legioen verdedigde wellicht niet het thuisland maar was een mobiel 
leger, een legio comitatensis. Later wanneer ze bij de Rijn verschenen, functioneerden de Menapii 
eerder als regionaal leger met meer vaste standplaats.  

 

 

Figuur 6.4 Dakstempel van de milites Menapii tabernae. (Ludowici 1912: 90-39 KAT II) 
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6.5 Besluit 

Wanneer de schaarse bestaande epigrafische en archeologische gegevens worden overschouwd, dan 
zien we toch consistent beeld waaruit blijkt dat het martiale aspect tijdens de eerste eeuw AD zeker 
een rol moet hebben gespeeld in sociaalpolitieke organisatie van de lokale gemeenschappen uit de 
civitas. Daarmee schrijft het gebied zich in, in wat voor een groot deel van Gallia Belgica voor die 
periode gekend is: een door Rome gecultiveerde martiale identiteit onder de lokale elite. Vooral na 
de Batavenopstand werden de traditionele elitaire machtsbasis van martialiteit echter snel 
afgebroken en een demilitarisatie vond doorgang, dit in schril contrast met bijvoorbeeld de Bataven 
die hun martiale ideologie bleven cultiveren en daar onder Romeinse voogdij ook een geschikt kader 
van uitvoering voor vonden (Roymans 1996: 41). Geheel verdwenen moet het martiale aspect echter 
zeker niet geweest zijn en de Menapii bleven in het Romeinse leger actief als auxiliaire eenheden 
met een cohort in Britannia en mogelijk ook één dat aan het legio III Cyrenaeca was toegevoegd. 
Vooral in de laat-Romeinse periode lijkt het om een vrij omvangrijke recrutering te gaan, met de 
vorming van een volwaardig legioen. Uit de beschikbare gegevens blijkt toch dat jonge mannen uit 
lokale gemeenschappen in het Menapische gebied doorheen de Romeinse periode blijvend 
gerecruteerd zijn geweest voor legerdienst voor Rome. Dit moet zeker een impact hebben nagelaten 
op de inheemse gemeenschappen. Niet alleen door het afromen van een menselijk potentieel, maar 
ook doordat het een opportuniteit bood tot de ontwikkeling van aspecten van Romeinse identiteit, 
naast de inheemse identiteit. 
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Hoofdstuk 7  

Het landschap 

7.1 Inleiding 

Elke studie van pre-industriële lokale gemeenschappen uit landelijke omgevingen moet natuurlijk 
in een holistisch perspectief worden bekeken waarin ook het landschap een voorname rol speelt. 
Twee peilers zijn essentieel in de opbouw van het landschap: een abiotische uit geomorfologische / 
bodemkundige componenten en een biotische bestaande uit planten, dieren en mensen. De laatste 
factor was voor overleven sterk afhankelijk van de mogelijkheden die de bodem aanbood. 
Omgekeerd kon door menselijke invloed ook de bodem fysische en chemische veranderingen 
ondergaan. De interactie tussen mens en landschap was, zeker in pre-industriële samenlevingen, de 
essentiële basis van de economie en een vaak vergeten thema in het recente, vaak beeldbepalende 
Anglo-Saksische onderzoek met betrekking tot de Romanisatie van rurale gemeenschappen. Slofstra 
(1991), Kooistra (1996), Roymans (1996), Dark & Dark (1997) en Groot (2008) wezen echter op het 
belang van het landschap in het Romanisatieproces van de inheemse groepen. In het bijzonder in 
het studiegebied moeten de vrij marginale zandgronden en de dynamische landschappen onder 
invloed van de zee een potentieel beperkende hypotheek gelegd hebben op een surpluslandbouw, 
zei het voor markt- of voor taxatieredenen (infra, Hoofdstuk 14). Anderzijds waren de landschappen 
ook bepalende factoren in de ideologische en sociale aspecten van de lokale gemeenschappen. De 
interactie met het landschap was de modus vivendi van het succesvolle voortbestaan van de sociale 
systemen en de materiële handelingen die in deze wisselwerking gesteld werden, kunnen evenzeer 
tot de handelingen gerekend worden waardoor en door dewelke de habitus gereproduceerd werd 
(supra Hoofdstuk 2). In onze zienswijze is een inzicht in het landschap dan ook essentieel om tot een 
goed begrip te komen van de economische maar ook de sociaal-culturele aspecten van de lokale 
gemeenschappen en de transformaties die ze ondergingen onder Romeins bewind. 

De beschikbare gegevens nodig om tot een goede karakterisatie van het landschap uit de 
Romeinse tijd in het studiegebied te komen, zijn echter vooralsnog beperkt in aantal en divers van 
aard. In dit hoofdstuk willen we tot een benaderende poging komen om het landschap te 
beschrijven. Doorheen de tekst worden de landschappelijke indelingen gehanteerd zoals die in 2001 
beschreven werden door Antrop en Wiedeman in hun, naar ons gevoel, zeer degelijk geografisch 
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overzicht van de civitas Menapiorum. Hun opdeling vormt de basis en het uitgangspunt van ons 
overzicht dat we op menig punt trachten uit te diepen en aan te vullen met nieuwe informatie. In 
een methodologische analyse worden eerst de beperkingen en mogelijkheden van de bronnen 
aangehaald en het kaartinstrument toegelicht. Na een korte status quaestionis voor wat betreft de 
klimatologische informatie, bespreken we de verschillende grote landschapseenheden op basis van 
wat er uit geologisch, geomorfologisch of paleo-ecologisch onderzoek tot op heden van bekend is 
voor de late IJzertijd en de Romeinse periode. We doen dit bewust vanuit een synthetiserend 
perspectief. Belangrijk is evenwel dat hier toch al resultaten uit het paleo-ecologisch onderzoek 
uitgevoerd op de opgravingen in het gebied worden meegenomen in de analyse. We achten dit 
relevant omdat dit tot een coherenter geheel en een fijnere beeldvorming omtrent het landschap 
leidt. De sociaaleconomische interpretatie van de interactie tussen de mens en het landschap die 
hieruit resulteert, komt echter nog uitdrukkelijker aan bod in Hoofdstuk 14. 

7.2 Methodologisch kader 

7.2.1 De bronnen en hun beperkingen 

Om tot een goede analyse te komen moeten meerdere proxy’s in het onderzoek meegenomen 
worden, gaande van geologische, geomorfologische en pedologische analyses tot pollenanalyse, 
anthracologie, macrobotanie, houtsoortonderzoek, dendrochronologie, archeozoölogie, mijten- en 
keveronderzoek, enz. Dit is op zich geen sinecure en een accurate beschrijving produceren van het 
landschap in het studiegebied op basis van deze verschillende invalshoeken is in de huidige 
onderzoeksstand bovendien een moeilijke, quasi onmogelijke onderneming wegens een tekort aan 
informatie. De beschikbare syntheses voor Vlaanderen zijn op dit ogenblik dan ook uiterst beperkt 
(Bastiaens 2001; Verbruggen 2001). Zeeland is iets breder gedocumenteerd (Ovaa 1971; Vos & van 
Heeringen 1997). Redenen voor het ontbreken van goede overzichtsstudies kunnen ondermeer 
gevonden worden in het tot voor kort quasi volledig afwezig zijn van meerdere continue sequenties 
van multidisciplinair bemonsterde afzettingen van de rivieren en de Noordzee, die zouden moeten 
toelaten om de landschapsgenese van dit gebied in een diachronisch en in een hoofdzakelijk 
natuurlijk landschapsperspectief te bekijken. In tegenstelling tot het Zeeuwse deel van het 
onderzoek waar paleogeografische kaarten opgesteld werden door de integratie van onderzoek in 
natuurlijk en cultureel landschappelijk milieu (Vos & van Heeringen 1997), is een dergelijk 
geïntegreerd, synthetiserend overzicht voor Vlaanderen afwezig (cfr Mostaert 2000 die aandringt op 
een hernieuwde geïntegreerde aanpak in het kustgebied). Tot de relevante onderzoeken vanuit een 
natuurlijk landschapsperspectief in het Vlaamse deel van het onderzoeksgebied behoren echter 
zeker de bijdragen van Verbruggen (1971), Ervynck et al. (1999), Mostaert (2000) en Baeteman & 
Denys (1995). 

Anderzijds is er tot op heden ook een schraal paleo-ecologisch en bodemkundig gegevensbestand 
uit cultureel landschapsperspectief bekend, een fenomeen dat logischerwijze verbonden is aan een 
manifest gebrek aan grootschalig nederzettingsonderzoek sensu stricto tot voor kort. Ook de bij 
opgravingen aan het licht gebrachte informatie is immers vaak sterk gereduceerd in kwantiteit en 
kwaliteit en dit zowel door tafonomische als door opgravings-organisatorische redenen. Het aantal 
van de archeologische contexten dat kwalitatief goede paleo-ecologische informatie oplevert in 
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niet-marien gebied, is immers doorgaans sterk gereduceerd tot de anaerobe, diepere delen van 
waterputten en drenkkuilen. Een bijkomend probleem is dat de genoemde archeologische 
structuren maar een beperkt deel van het landschap in hun onmiddellijke omgeving in beeld 
brengen. Logischerwijze zal hieruit vrijwel steeds een beeld van een landschap in ontginning naar 
voren treden of een beeld van opgave van de nederzetting. Een aanvullend probleem is dat het gros 
van het gebied uit uiterst zandige bodems bestaat, wat ertoe leidt dat botmateriaal doorgaans niet 
bewaard is gebleven. Slechts in de mariene contexten te Borsele of in de kalkrijke milieus binnen het 
castellum van Oudenburg zijn statistisch betrouwbare groepen bot voorhanden. Bovendien leidden 
tot op heden weinig opgravingen tot een volledige en gepubliceerde multidisciplinaire studie van 
het landschap op en rond de site, vaak het resultaat van een gebrek aan financiële middelen. Verder 
dient zeker gewezen te worden op het gebrek aan multidisciplinair landschapsonderzoek op de 
archeologische sites. De geïntegreerde studie en gepubliceerde interpretatie van het gecombineerd 
gebruik van verschillende onderzoekstechnieken is spijtig genoeg nog een curiosum in de regio en 
meestal bleven de analyses dan ook beperkt tot één of twee technieken. (Tabel 7.1). Tot de op deze 
wijze beter bestudeerde sites behoren de funeraire sites van Ursel-Roze (Bourgeois, Semey & 
Vanmoerkerke 1988) en Huise-‘tPeerdeken (De Groote et al. 1999/2000), de castella van Maldegem-
Vake (Bastiaens 1995; De Ceunynck 1988; Groenman-Van Waateringe 1993; Pieters & Langohr 1988; 
Langohr & Pieters 1986; Langohr 2004; Verbruggen 2004) en Oudenburg (Vanhoutte et al., in druk); 
de vicus van Waasmunster-Pontrave (Merkx 1996) en de inheems-Romeinse nederzettingen van 
Merelbeke-Axxes (De Clercq et al. 2001/2002), Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen (Deforce 1998; 
Meerschaert 2000; Deforce & Bastiaens 2003) en Borsele-Ellewoutsdijk (Sier 2003). 
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Tabel 7.1 Overzicht van de paleo-ecologische onderzoeken op sites in de studieregio 
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Referentie 

Aalter-Langevoorde LIJZT * * * * * *    * De Clercq et al. 2005a 

Belsele-Steenwerk MROM      *     Gautier 1981 

Borsele-Ellewoutsdijk V/MROM * * * * * * *    Sier 2003 

Bredene-Sluisvlietlaan MROM * * *   *    * Billiet 1981; Peters 1987 

Brugge-Refuge MROM  * *  *  *   * 
Hollevoet 1997-1998(2002); Cooremans 
1997-1998(2002) 

Colijnsplaat-
Noordhoeksenol 

VROM      *    * Lauwerier & Van Mensch 1993 

Destelbergen-
Eenbeekeinde 

MROM  * * *  *     
Vanhoorne 1958-1961; De Ceunynck & 
Verbruggen 1986 Frison 1968; Vynckier 
1966 

Evergem-Vierlinden MROM  * *        Verbruggen 1984 

Sint-Gillis-Waas-‘tHol MROM  * * *       Van Roeyen1992 

Sint-Gillis-Waas-
Kluizenmolen 

MROM * * * *       
Deforce 1998; Deforce & Bastiaens 2003; 
Meerschaert 2000 

Huise-‘tPeerdeken MROM  * * *       De Groote et al. 1999/2000 

Kats-Oud Hamerstee V/MROM      *     Lauwerier & Van Mensch 1993 

Leffinge- II MROM *         * Baeteman 1987b 

Maldegem-Vake MROM * * * * *  *   * 

Bastiaens 1995; De Ceunynck 1998; 
Groenman Van Waateringe 1993 ; 
Langohr & Pieters 1986: Langohr 2004; 
Mertens, Desender & Van Kerkvoorde 
1986; Pieters & Lanohr 1988; 
Verbruggen, Minnaert & Gelorini 2004 

Merelbeke-Axxes MROM * * * * *  *    De Clercq et al. 2001/2002 

Nevele-Kerrebroek MROM      *     Ervynck & Van Neer 1997 

Oudenburg-Spegelaere MROM  * * *  * * *   Vanhoutte et al, in druk 

Oudenburg-Ter Beke MROM  * *    *  * * 
Cooremans 1993; Schelvis & Ervynck 
1993 

Raversijde LIJZT-LROM *        * * Ervynck et al. 1999 

Sijsele-Antwerpse-
Heirweg 

MROM   * * *      In ’t Ven et al. 2005a 

Sijsele-Stoofweg-oost MROM   * *       In ’t Ven et al. 2005b 

Sint-Martens-Latem-
Brakel 

MROM  * *   *     Gautier 1989; Heim 1989a 

Sint-Martens-Latem-
Papenaard 

LIJZT * *         Verhoeve 1982; Verbruggen 1982 

Temse-Krekel MROM  *         Vanhoorne 1957 

Ursel-Roze 
LIJZT/VRO

M 
* * * *  *    * Heim 1998b; Langohr & Pieters 1989 

Ursel-Konijntje MROM *          
Bungeneers, Delcourt & Rommelaere 
1987 

Vinderhoute-Molenburg LIJZT *          Bourgeois et al. 1987 

Waasmunster- Eeckhout MROM * * *        Thoen & Verbruggen 1986 

Waasmunster-Pontrave MROM  * *        Merckx 1996; Tency 2001 

Zele-Kamershoek MROM  * *        
Tency 2001; Gelorini 2001; De Clercq et 
al. 2005c 
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Tabel 7.2 Concordantietabel landschappelijke en bodemkundige indeling 

 Indeling natuurlijke  
landschapstypes 
Antrop & Wiedeman 2001 

Kaartmodel  
gebaseerd op bodemassociatie en paleogeografische kaarten (Marcéchal & 
Tavernier 1974; Baeteman 1987; Vos & van Heeringen 1992 en Wiedeman 
2001) 

Ecoregionale studie Sevenant et al. 2002 

Ecoregio Ecodistrict 

De kustmoerassen 

Kustduingordel  Ecoregio van de Kustduinen  Kustduinendistrict  

Noordzee, kreken, estuaria en riviergebieden onder mariene invloed 

Ecoregio van de polders en de getijdeschelde 

Getijdenschelde- en -polders district  

Kustpolderdistrict 
 

Veengebied 

Verdronken / veraard veengebied 

De zandige vlakte van de noordelijke 
Vlaamse Vallei 

Droge zand-, lemig zand tot licht zandleemgronden  
(met humus en/of ijzer B-horizont) 

Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien 

Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 

Droge zand- tot licht zandleemgronden  
(met kleur of textuur B-horizont; lineaire rivierruggen) 

Pleistoceen riviervalleiendistrict 

Zandig Poekebeekdistrict 

Natte zand- tot licht zandleemgronden  
(met humus en / of ijzer B-horizont) 

Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict 

Zandig Leie-Schelde interfluviumdistrict 

De holocene riviervalleien van Schelde, 
Leie en Durme en hun bijrivieren 

Rivieren en alluviale gronden (buiten mariene invloed) Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien Pleistoceen riviervalleiendistrict 

De heuvelachtige, zandige tot kleiige 
tertiaire hoogten 

Niet gedifferentieerde zandige gronden op klei  
(tertiair substraat, cuestagebied) 

Ecoregio van de cuesta’s 
Zandig Maldegems cuestadistrict  

Niet gedifferentieerde zandlemige of lemige substraatgronden op klei-
zandcomplexen 

Zandig Houtlandcuestadistrict 

De lemige, meer heuvelachtige 
plateaugronden met zandsteenbanken 

Natte licht zandleem en zandleemgronden  
(met verbrokkelde textuur B-horizont) 

Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone West-Vlaams lemig heuveldistrict 

Matig droge tot droge leemgronden  
(met textuur B-horizont) 

Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone Brabants lemig heuveldistrict 
Matig natte leemgronden  
(met textuur B-horizont)  
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7.2.2 Kaartinstrument  

Hoger wezen we al op het ontbreken van een paleo-geografische kaart voor Vlaanderen. Wel 
werden microregionale kaarten aangemaakt, zoals door C. Baeteman en F. Mostaert voor het 
Vlaamse kustgebied (Baeteman 1987) of voor Zeeland door P. Vos en R. van Heeringen (1997). Voor 
de Romeinse tijd werd een eerste poging tot synthese ondernomen door T. Wiedeman in het kader 
van het project Ancient Lines in the Landscape (Vermeulen & Antrop 2001). Helaas kon het GIS-bestand 
dat hieraan ten grondslag lag niet meer worden geopend. Bovendien achtten we het bestand niet 
verfijnd genoeg om een zoom mogelijk te maken tot 1:250.000e, een schaal nodig om toch een 
inzicht te krijgen in de microregionale diversiteit in landschapstypes. Daarom werd besloten om een 
nieuwe kaartinstrument aan te maken met een wat grotere verfijning en waarin naast de oudere 
kaartmodellen ook de nieuwste landschappelijke informatie uit de periode na 2001 werd 
geïntegreerd (Figuur 7.1). Als basis voor het kaartmodel werden twee genoemde kaarten gebruikt: 
de kaart van Baeteman en Mostaert voor het Kustgebied en de kaart van Vos en van Heeringen voor 
Zeeland. Deze werd voor het pleistoceen aangevuld met de bodemassociatiekaart van Maréchal en 
Tavernier uit 1974. Deze kaarten werden door GIS-specialist M. Meganck (UGent) gegeorefereerd en 
gedigitaliseerd in een ArcView3.1-project. Voor de verdere afwerking en lay-out werd dit project 
door W. Gheyle (UGent) en onszelf afgewerkt in ArcMap9.2. Het geheel werd vervolgens vergeleken 
en bijgesteld waar nodig bij confrontatie met het model Wiedeman. 

Het doel van dit kaartinstrument is expliciet niet om er geografische of sociale analyses in GIS 
mee uit te voeren. Het werd wel aangemaakt om als kaartmatige achtergrond tot een beter begrip 
van de landschappelijke diversiteit te komen waarin de sites zich situeerden. Daarom werden in 
ArcMap9 ook maar drie zoomniveaus aangemaakt: 1:600.000e voor het gehele studiegebied, en 
1:300.000e en 1:250.000e voor microregionale zooms. Het kennisniveau is dus niet zozeer op site-
niveau dan wel op regio (meso-) niveau bedoeld. Vanaf een zoom van 1.10.000e werden er overigens 
lokaal kleine verschuivingen opgemerkt die wellicht het gevolg zijn van de geo-referentie. 

Binnen het kaartbeeld zelf zijn er een aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht aan de 
oorspronkelijke bronnen. De belangrijkste is zeker het doortrekken van de Westerschelde als geul 
tot de hoogte van Terneuzen. De getekende loop is niet gebaseerd op geologisch 
karteringsonderzoek, maar vormt een onderbouwde aanname, gebaseerd op de nieuwste 
geomorfologische en paleo-ecologische onderzoeksresultaten van specialistisch onderzoek met 
name uit Borsele (Sier 2003), gekoppeld aan ouder onderzoek van C. Verbruggen (infra). Dat er zich 
een grote getijdengeul bevond die minstens tot Terneuzen reikte, is duidelijk. Omtrent de breedte 
en het exacte verloop ervan binnen wat nu de alluviale Westerscheldeloop is, kan en zal wellicht 
geen duidelijkheid meer kunnen gegeven worden door de erosie veroorzaakt door de moderne 
Westerschelde. Overigens, ook het kaartbeeld van het Vlaamse het kustgebied is aan heel wat 
onzekerheden onderhevig. De locatie van de inbraakgeulen liggen vast maar hun vertakkingen en 
uitbreiding van de veengebieden zijn verre van zeker (Prof. dr. F. Mostaert, mond. meded.). Voor 
wat betreft de bodemassociaties werden de bodemreeksen ook beperkt tot 15 hoofdgroepen, 
aangevuld met de stedelijke sectoren en de loop van de Westerschelde. Op basis van de indeling van 
Antrop & Wiedeman (2001) en de bodemassociatiekaart van Maréchal en Tavernier (1974) worden 
per landschapstype meerdere bodemassociaties begrepen samengevat in tabel 7.2. 

Behoudens deze indeling wordt ook gebruik gemaakt van de ecoregionale indelingen ontwikkeld 
door Sevenant et al. (2002)(Figuur 7.2). Ecoregio’s werden door hen gedefinieerd als ruimtelijke 
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eenheden, die homogeen zijn voor wat betreft de in de tijd zeer langzaam veranderende abiotische 
kenmerken (klimaat, geologie, reliëf, bodem, hydrologie,…) (Sevenant et al. 2002: 1; Bastiaens 2005). 
Ze vormen het kader waarbinnen en waarmee biotische kenmerken (planten, mens, dier) inter-
ageren. Binnen de eco-regio’s werden verschillende ecodistricten onderscheiden op basis van 
geologische, geomorfologische en bodemkundige gelijkenissen. Alhoewel deze indelingen 
ontwikkeld werden met als doel een instrumentarium te bieden voor een geïntegreerde ecologische 
ruimtelijke indeling in Vlaanderen, bieden deze kaarten zeker ook mogelijkheden voor 
archeologische interpretatie. Net doordat ze een geïntegreerde synthese vormen van de 
landschapsbepalende kenmerken, geven ze ook het natuurlijke kader aan waarin de mens nu maar 
ook in het verleden handelde. Recent werden de ecoregio’s dan ook als landschappelijke 
referentiekader gehanteerd bij de publicatie van de archeologische begeleiding van het vTn-
aardgasproject (Bastiaens 2005) en bij de aanmaak van onderzoeksbalans onroerend erfgoed 
Vlaanderen in 2008 (www.onderzoeksbalans.be). In het algemeen is er een goede overeenkomst 
tussen de ecoregio’s en de indeling van Antrop en Wiedeman en de indeling in ecodistricten valt ook 
vaak samen met de indeling in bodemassociaties. In tabel 7.2 worden de relevante ecoregio’s en 
ecodistricten binnen het studiegebied weergegeven in relatie tot de indelingen van Antrop en 
Wiedeman en de bodemassociatiekaart. Bij de individuele bespreking van de landschappelijke 
eenheden wordt dieper ingegaan op de bodemassociaties en ecoregio’s.  
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Figuur 7.1 Bodemassociatiekaart van het studiegebied. 
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Figuur 7.2 Ecoregionale kaart voor het zuidelijke deel van het studiegebied (Sevenant et al. 2002). 
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7.3 Het landschap in de historische bronnen 

Caesar beschrijft in De Bello Gallico herhaaldelijk het landschap van de civitas Menapiorum in het 
kader van zijn pogingen de stam onder controle te brengen: continentes silvas ac paludes (III 28.2): 
onafgebroken bossen en moerassen; densissimas silvas (IV 38.3): zeer dichte bossen; perpetuis 
paludibus silvisque muniti (VI 5.4): door eindeloze moerassen en bossen beschermd; Illi, nulla 
coacta manu, loci praesidio freti, in silvas paludesque confugiunt (VI, 5.7): ze (de Menapii) verzamelen 
geen troepen, maar vluchten, vertrouwend op de bescherming van het terrein, in bossen en 
moerassen. Cassius Dio (Geschiedenis van Rome, 39, 44) herhaalde de passages met betrekking 
tot de dichte wouden, net als Strabo (Geogr. IV, 3.4) die eraan toevoegde dat “de bossen niet zo 
hoog waren maar vooral doornige struiken bevatten”. Het bos en het moeras zijn bij deze drie 
auteurs repetitieve elementen en mogelijk moet rekening gehouden worden met fantasie, 
overdrijving en het kopiëren van oudere teksten. Toch zijn er ook bronnen die op een 
onrechtstreekse wijze ook aanduiding geven voor het bestaan van grote bossen in het gebied. 
Zo beschreef Strabo (Geograph. IV, 3.3) in de context van de beschrijving van het noorden van 
Gallia Belgica uitdrukkelijk de grote, gevaarlijke varkens die er in het wild leefden en blijkbaar 
samen met de schapenteelt de basis vormden in de vleesvoorziening. Martialis (Epigrammata, 
XIII, 54) in de eerste eeuw roemt explicitiet de kwaliteit van de Menapische hammen en in het 
prijsedict van Diocletianus (301) worden opnieuw Menapische hammen vermeld. Gezien het bos 
het geliefkoosd biotoop is voor varkens mag op basis van deze bronnen verondersteld worden 
dat een deel van de civitas inderdaad door bossen ingenomen werd, al kan onmogelijk 
achterhaald worden welk deel van de civitas dat juist is geweest. Wél is het zo dat de 
zandgebieden ten noorden van Gent in de vroege en volle Middeleeuwen nog zeer dicht bebost 
waren en voor de kweek van varkens gebruikt werden (infra). Het aten van varkens in de 
bossen werd voor het Wijnendalebos zelfs nog in 1701 geattesteerd (Tack, Van Den Brempt & 
Hermy 1993: 181). Ook de schapenteelt en de herhaaldelijke meldingen van wolproductie in de 
noordelijke gebieden (Drinkwater 2001) zijn wellicht aanduiding voor landschapstypes met 
marginale gronden en dito vegetatie zoals schorren of zandgronden. Later in de Romeinse tijd 
wordt in een lofrede ter ere van Constantius Chlorus in 297AD het estuarium van de Schelde en 
Rijn omschreven als uiterst nat: “in werkelijkheid drijft de grond er, en men zou terecht kunnen 
zeggen dat een dergelijke grond uiterst geschikt zou zijn om een soldaat te oefenen voor de 
zeestrijd” (Thoen 1987aa: 14). Omtrent het landschap en het soms extreme leven in de 
noordelijke kustgebieden worden we door Plinius de Oudere overigens in een bijzondere 
passage ingelicht. Zijn relaas over het leven en landschap in een getijdengebied tijdens de 
eerste eeuw na Chr. lijkt vooral betrekking te hebben op de Chaucken, maar is heel erg 
vergelijkbaar met de situatie van de kustgebieden van Noord-Gallië, voor zover hij dit al 
effectief niet zo bedoelde: 

(...) wat is de natuur en karakteristieken van het leven van mensen die leven zonder 
bomen of struiken. We hebben inderdaad gezegd dat in het oosten, aan de kusten van 
de oceaan, een aantal rassen in zulke behoeftige condities verkeren; maar dit geldt 
ook voor de rassen van volkeren die de Grote en Kleine Ghaucen genoemd worden, die 
we gezien hebben in het noorden. Daar stort, twee keer in elke periode van een dag en 
een nacht, de oceaan zich met een snel getij zich over een onmetelijke vlakte, daarbij 
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de eeuwenoude strijd van de natuur verhullend of het gebied tot het land of de zee 
behoort. Daar bewoont dit miserabele ras opgehoogde stukken grond of platforms, die 
ze met de hand hebben aangelegd boven het niveau van het hoogst bekende getij. 
Levend in hutten gebouwd op de gekozen plekken, lijken zij op zeelieden in schepen 
als het water het omringende land bedekt, maar op schipbreukelingen als het getij 
zich heeft teruggetrokken, en rond hun hutten vangen ze vis die probeert te 
ontsnappen met het aflopende getij. Het is voor hen niet mogelijk om kuddes te 
houden en te leven op melk zoals de omringende stammen, ze kunnen zelfs niet met 
wilde dieren vechten, omdat al het bosland ver weg ligt. Ze vlechten touwen van 
zegge en biezen van de moerassen om daarmee netten te kunnen uitzetten om vis te 
vangen, en zij graven modder op met hun handen en drogen die meer in de wind dan 
in de zon, en met aarde als brandstof verwarmen zij hun voedsel en hun eigen 
lichamen, bevroren in de noordenwind. Hun enige drank komt van het opslaan van 
regenwater in basins in het voorhof van hun huizen. En dit zijn de rassen die, als ze nu 
overwonnen worden door de Romeinse natie, zeggen dat ze vervallen tot slavernij! 
Het is maar al te waar: het lot spaart de mens bij wijze van straf (Plinius, Nat; Hist. 
16,2). 

Deze zeer eenvoudige beschrijvingen die ons door de Antieke Auteurs werden overgeleverd 
corresponderen wellicht niet met de complexere realiteit en diversiteit van het landschap en 
vormen eerder een uitdaging dan aanname voor onderzoek. Anderzijds biedt een blik in 
vogelperspectief op het studiegebied toch een beeld dat sterk bepaald wordt door de lagere, natte 
kustvlakten die misschien met de moerassen waarvan sprake kunnen corresponderen. Dat de rest 
van het gebied bestaande uit pleistocene zandgronden volledig bebost was, is natuurlijk uiterst 
onwaarschijnlijk, al achten we het niet onmogelijk dat een fors deel van deze gronden wel degelijk 
nog onder bos lag bij het begin van de jaartelling (infra). 

7.4 Het klimaat 

Over het klimaat in de periode 100BC-400AD is er geen concrete informatie voorhanden afkomstig 
uit het studiegebied zelf. Algemeen wordt wel aangenomen dat de Romeinse tijd in Noordwest-
Europa gekenmerkt werd door het zogenoemde “Romeinse klimaatsoptimum” (Glaser 2001: 16). Dit 
fenomeen wordt samen geobserveerd met een algemene zeespiegeldaling in de eerste twee eeuwen 
van de jaartelling, gevolgd door een stijging vanaf 200AD. Diepzeestromingen vertonen een sterke 
snelheidsdaling rond 1850 BP (100AD) wat ook met een warmere temperatuur in verband wordt 
gebracht (Bianchi & McCave 1999: 516). Uitgebreid dendrochronologisch onderzoek (Schmidt & 
Grüghle 2003a, b) kon echter aantonen dat voor de Rijn-Donaugebieden de periode tussen ca. 45 BC 
en 200AD overwegend zeer vochtig was met sterk mariene klimaatsinvloeden. Tussen 280 en 
420/430BP lijkt het klimaat er vooral continentaal beïnvloed geweest te zijn met drogere 
weersomstandigheden. Berger (1995) kon door nauwkeurige multidisciplinair onderzoek in de vallei 
van de Valdain in de Drôme vooral het bestaan van een natte en frisse periode aangeven rond de 2de 
– 3de eeuw. Rond 200AD werd er menig site verlaten en kon men een zeer intensieve erosie en 
alluviale sedimentatie vaststellen die ondermeer met ontbossing en vernatting in verband stond. 
Gelijkaardige observaties werden ook noordelijker in de Oise-vallei gedaan (Maréchal in druk; D. 
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Maréchal, INRAP, pers. meded.). Op basis van onderzoek van veenlagen door 14C wiggle-matching en 
de gekende correlatie tussen de zonneactiviteit en de opwarming en afkoeling van de atmosfeer, 
heeft men voor Nederland kunnen aantonen dat het klimaat er in de late IJzertijd en de Romeinse 
tijd weinig opvallend was en doorgaans zeer stabiel was. Opvallend schijnt wel de koude periode 
rond 270-280AD geweest te zijn, een fenomeen dat ook uit de isotopen van stalactieten in 
kalksteengrotten naar voor is gekomen (Mauquoy et al. 2004; De Kraker 2008).  

7.5 Natuurlijke landschapstypes in de periode 100BC-400AD 

7.5.1 Het Kustgebied 

7.5.1.1 De Vlaamse Kustvlakte 

De geologie en de geomorfologie van het Vlaamse kustgebied zijn vrij goed bestudeerd, maar missen 
een nieuwe gecoördineerde multidisciplinaire benadering (Mostaert 2000: 6). Niettemin kan er door 
het tot op heden continu gevoerd onderzoek een vrij goed beeld gevormd worden van de 
landschapsontwikkeling van het gebied op macro- en mesovlak. Rond 2500BP kwam een plots einde 
aan een meer dan 3000 jaar lange veengroei in het kustgebied. De zee brak immers steeds meer door 
de kustgordel van duinen (strandwallen) die tot dan het achterliggende lage veengebied -in 
oorsprong een soort zoetwaterlagune- hadden afgeschermd van de zee. Het veengebied 
transformeerde steeds meer tot een wadgebied en schorren, ontwikkeld op oude veenplaten. Rond 
het begin van de jaartelling werd de kustvlakte in het studiegebied nog gescheiden van de zee door 
een lange, smalle gordel van wadeilanden met duinen en wiens kustlijn zich verder zeewaarts 
uitstrekte dan de hedendaagse kustlijn. Deze kustbooggordel werd op enkele plaatsen -oa. te 
Zeebrugge en Bredene- doorbroken door grote inbraakgeulen langswaar het zoute zeewater tijdens 
vloed in het achterliggende gebied kon opstuwen. Ook het Zwin (Sincfal) zou op zo een inbraakgeul 
kunnen teruggaan, tenzij het een voorloper betrof van het Westerschelde-estuarium (infra). Dichtbij 
de getijdengeulen en langs een dendritisch stelsel van kreken en oeverwallen ontwikkelden zich 
slikken en wat verderaf schorren (Figuur 7.3; Figuur. 7.4). Tegen het pleistocene hinterland aan 
staken wellicht nog delen van pleistocene zandruggen en donken boven het wadgebied uit, zoals 
bijvoorbeeld in de buurt van Oudenburg en Gistel. Deze laatste plek vormt overigens het eindpunt 
van de grote dekzandrug Gistel-Maldegem-Stekene-Verrebroek die de zuidelijke begrenzing vormt 
van het veengebied van Zeeland (infra).  

Meerdere disciplines kwamen tot de vaststelling dat een zeespiegeldaling optrad bij het begin 
van de Romeinse tijd. Deze “regressie” leidde tot een verdroging die het gebied meer toegankelijk 
moet hebben gemaakt. Zo kon in Bredene worden aangetoond dat de drogere en hogere delen van 
de schorren in cultuur genomen werden (De Ceunynck 1987; Billiet 1981). Vanaf ca. 200AD werd een 
toenemende vernatting waargenomen. Deze werd lange tijd als de Duinkerke II-transgressie 
omschreven, een proces dat toegeschreven werd aan een algemene zeespiegelstijging (zie o.a. de 
bijdragen in Thoen 1987a). Sinds 1995 is men deze transgressie steeds meer genuanceerd gaan 
bekijken. Baeteman & Denys (1995) zien het als een proces van elkaar opvolgende lokale 
overstromingen, veeleer dan als een uniform fenomeen van zeespiegelstijging. De oorzaken worden 
steeds meer gezocht in een toenemende erosie van het waddengebied, dat alsmaar lager kwam te 
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liggen en daardoor ook meer vatbaar werd voor overstroming en hernieuwde erosie. Ook plotse 
gebeurtenissen zoals stormvloeden hadden wellicht een veel grotere en soms blijvende impact op 
het landschap dan vroeger aangenomen werd (Prof. Dr. F. Mostaert, pers. meded.). Bovendien werd 
aangetoond dat het trans- en regressiemodel vaak leidde tot cirkelredeneringen in het verklaren 
van de variatie in het menselijk occupatiepatroon (Ervynck et al. 1999). Onlangs werd door 
Baeteman (2007) definitief komaf gemaakt met het Duinkerke-transgressiemodel en wat vroeger als 
Duinkerke-II transgressie werd aanzien, wordt nu beschouwd als een meer continu proces van 
rustige verlanding. De nadruk komt nu ook meer te liggen op de geleidelijkheid en de langdurigheid 
van het proces en de invloed van de mens hierop. 

 

Figuur 7.3 Zicht op het landschap van het Zwingebied met strandwallen, inbraakgeul en krekenstelsel in 
een gebied van slikken, schorren en wadden (Foto: J. Semey, Universiteit Gent). 

 

Figuur 7.4 Schematische doorsnede van de Kustvlakte (naar: Baeteman 1987: 21). 
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Dat de mens vooral in de Romeinse tijd in de Kustvlakte zeer actief was, is sinds het werk van Thoen 
(1978; 1987a) genoegzaam bewezen. De vele tientallen vondsten van aardewerk die vooral bij 
veenontginning aan het licht kwamen, illustreren dit treffend. De exacte structuur en het al of niet 
permanent karakter van de bewoning zijn echter lang het voorwerp van debat gebleven. De vele 
locaties waar zoutziedersmateriaal en éénmalig zelfs ovens werden ontdekt (bijvoorbeeld Leffinge: 
Thoen 1987a: 72-73; Zeebrugge: Hollevoet 1989) kunnen immers even goed het bewijs zijn van 
tijdelijke, seizoenale off-site activiteiten als van nevenactiviteiten van permanente bewoning. 
Bewoning in de periode late IJzertijd – Romeinse tijd moet in het kustgebied vanuit geomorfologisch 
perspectief minstens mogelijk geweest zijn op de hoogste schorrendelen, op de zandige oeverwallen 
en kreekruggen, op de pleistocene ruggen en donken en op de kustduingordel (Mostaert 1987). Pas 
zeer recent is meer structureel inzicht gekomen in de problematiek van bewoningsmodaliteiten in 
dit dynamisch landschap. De vondst van een indrukwekkend dijklichaam uit de Romeinse tijd in 
Raversijde bij Oostende, haaks op de kustlijn gebouwd (Pieters 2007), maakt immers onomwonden 
duidelijk dat men vaste greep op het landschap begon te krijgen en de invloed van de zee en de 
getijdenwerking trachtte te beperken door de inbraakgeulen te kanaliseren. (Figuur 7.5)  

 

 

Figuur 7.5 De Romeinse dijk uit Raversijde. (Foto: M. Pieters, VIOE) 

Ook de vreemde lineaire kreekrugpatronen nabij Stalhille (Thoen 1987a: 66) zouden op meer 
systematische, georganiseerde pogingen tot ontwatering en reclamatie van het gebied kunnen 
duiden. Toch moet zeker niet het gehele gebied aan de zee ontrokken zijn geweest, wel in tegendeel. 
De zee-invloed moet via de getijdengeulen steeds tot aan het pleistoceen hebben gereikt. Dit wordt 
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onomwonden duidelijk gemaakt door de diatomee-analyses van Oudenburg-Ter Beke (Schelvis & 
Ervynck 1993) maar ook door de vondst van een zeewaardig schip te Brugge (Marsden 1976). Dit 
alles lijkt te wijzen op een zeer dynamisch landschap waarin naast plaatsen met sterk blijvende 
mariene invloed zoals de getijdengeulen en de wadden nabij de zee, vlakbij ook andere gebieden 
waren die wel voor (tijdelijke) bewoning konden gebruikt worden. 

De vondst van een terp-achtige woonplatform bij de zeer recente opgravingen (2008-2009) in 
Stene bij Oostende, en als gevolg daarvan de revisie van veel oudere waarnemingen, lijken een 
doorbraak te zullen betekenen in de kennis van de bewoningsvormen van de kustvlakte. De vondst 
sluit aan bij gelijkaardige Zeeuwse vondsten uit 2008 (Serooskerke, infra). Op de exacte interpretatie 
van deze complexen wordt in hoofdstuk 9 dieper ingegaan. 
 

7.5.1.2 De Zeeuwse kustvlakte en de problematiek van de getijdenschelde in 
Zeeland en Vlaanderen 

Al in 1971 publiceerde Ovaa een belangwekkend artikel waarin hij resultaten uit geologisch, paleo-
ecologisch en archeologisch onderzoek in Zeeland integreerde. Het door hem voorgestelde 
landschapsbeeld mag dan wel grotendeels bepaald zijn door het trans- en regressiemodel, toch 
vestigde Ovaa er de aandacht op dat het veengebied in de Romeinse tijd wel degelijk bewoond was 
en dat er op basis van rechtlijnige kreekrugpatronen mocht worden verondersteld dat men in de 
Romeinse tijd het gebied trachtte te ontwateren. Ook bracht hij naar voor dat niet de Striene maar 
wel de Gouwe op Schouwen en Duiveland een verbinding kon hebben gevormd tussen de 
Oosterschelde en het Rijngebied in de Romeinse tijd. Opmerkelijk is dat hij naast de klassieke visie 
van zeespiegelstijging ook de toenemende menselijke impact op het landschap door moernering en 
ontwatering als oorzaak ziet voor de stijgende invloed van de zee vanaf de derde eeuw (Ovaa 1971: 
19). 

Vijfentwintig jaar later werd met het werk van Vos & van Heeringen (1997) een belangrijke 
paleogeografische kaart ontwikkeld die ook meerdere invalshoeken integreerde tot een consistent 
landschapsmodel. 

Net als in Vlaanderen werd het veengebied in het westen van de zee gescheiden door een 
kustbarrière van wadeilanden en duinen, doorbroken door getijdengeulen. Mogelijk bevonden de 
heiligdommen van Domburg en Colijnsplaat zich op dergelijke locaties. In de late IJzertijd schijnt de 
bewoning zich op deze gebieden en langs de loop van de Oosterschelde geclusterd te hebben. Het 
veengebied werd in het oosten en noorden afgezoomd door de Schelde en de Oosterschelde. In het 
zuiden werd het begrensd door de dekzandrug Gistel-Maldegem-Stekene-Verrebroek. Gedurende de 
vroege en midden-Romeinse tijd moet het veen sterk gedraineerd zijn en werd het in gebruik 
genomen als bewoningsplaats. Het Duinkerke-II transgressiemodel werd aangegrepen als verklaring 
voor het verdwijnen van de bewoning vanaf de late derde eeuw AD. 

Het proces van in gebruikname en opgave van de veengronden voor bewoning werd sinds het 
werk van Vos & van Heeringen zeer goed gedocumenteerd bij de opgravingen van het ADC te 
Borsele-Ellewoutsdijk, naar aanleiding van de bouw van de Westerscheldetunnel (Sier 2001; 2003; 
Sier & van der Heijden 2007). Intensief archeologisch en paleo-ecologisch onderzoek leidde er tot 
een bijgesteld beeld van de interactie mens-landschap. Bovendien gaf het ook onverwacht 
aanleiding tot een nieuwe visie op de loop van een mogelijke voorganger van de Westerscheldegeul. 
Het complex te Borsele was gelegen op een hoogveenbodem die bij de bouw van de nederzetting, 
wellicht ca. 65AD, al aan het ontwateren, oxideren en scheuren was. Deze veen-erosie en 
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ontwatering moet zich tijdens de bewoning verder hebben gezet, met een inklinking tot gevolg. Bij 
het verlaten van de site in ten laatste 150 AD overspoelde het gebied opnieuw. Uit de paleo-
ecologische onderzoeken is gebleken dat de boeren een gemengde bedrijfsvoering er op nahielden; 
zowel resten van veehouderij als akkerbouw werden herkend. Gerst, haver, spelt, emmertarwe 
werden als graansoorten geconsumeerd, doch enkel van gerst kan worden aangetoond dat het ook 
effectief geteeld werd ter plaatse. Gerst en tarwe schijnen een zoutere bodem overigens zeer goed te 
verdragen (Dieleman-Hovinga 2008: 61). Ook vlas moet geteeld geweest zijn. Visvangst werd 
beoefend, blijkens de vondst van een fuik. Veenontginning (als brandstof?) moet een beperkte 
activiteit zijn geweest. Het vee moet naast wat runderen en nog minder varkens, vooral bestaan 
hebben uit schapen en/of geiten. Resten van dierlijke uitwerpselen werden nog in het staldeel van 
huis 6 gevonden en uit de analyses blijkt dat de dieren zoutminnende planten graasden, of dat hooi 
van deze planten van de schorren werd gehaald. Dit wijst duidelijk op de zeer nabije invloed van de 
zee en de aanwezigheid van schorren. Het archeobotanisch onderzoek bracht de nabijheid van een 
zgn. hoger kweldermilieu (verschillend van wadden dus) aan het licht met typische planten zoals 
schorrezoutgras, lamsoor en zilte rus. Deze vegetatie is sterk verwant aan de vegetatie die Billiet 
(1981) in Bredene kon vaststellen. Dat de schorren begraasd werden, werd verder bewezen door 
planten zoals zilverschoon en vertakte leeuwentand die kenmerkend zijn voor begraasde kwelders. 
Het landschapsbeeld zoals dat voor de periode 65-150AD naar voor komt is er dus één waarbij men 
akkerbouw op het ontwater(en)d(e) veen bedreef maar waar ook marien beïnvloedde biotopen 
geëxploiteerd werden. Het spectrum aan planten en dieren laat dus een gemengde invloed van een 
marien en niet-marien of brak landschapstype op de landbouwvoering zien en wijst dus op het 
dynamisch, doch bewoonbaar karakter van het vroegere veengebied. 

Het paleo-ecologisch onderzoek te Borsele-Ellewoutsdijk genereert o.i. echter ook zeer sterke 
argumenten om de geul van de latere Westerschelde meer landinwaarts te laten penetreren dan Vos 
en van Heeringen (1997) dat voorstelden (De Clercq & Van Dierendonck 2008: 8)(Figuur 7.6). In het 
model uit 1997 lag de dichtstbijzijnde invloed van de zee echter op 23 km afstand van Borsele en 
werd een kleine inbraakgeul getekend. Uit de ontwatering van het veen en de mariene invloed in 
het bestand aan planten en dieren moet echter aangenomen worden dat invloed van de zee veel 
dieper landinwaarts reikte dan eerst gedacht werd. Dit zou betekenen dat zich in de latere monding 
van de Schelde tijdens de Romeinse tijd al een fors estuarium bevond, waar mogelijk ook het latere 
Zwin deel van uitmaakte en waarin tijdens vloed via de inbraakgeulen zout water diep landinwaarts 
werd opgestuwd. Naast de sterke ontwatering van het veen wijst ook de vondst van fossiele dennen 
als bouwmateriaal voor de huizen erop dat er al een forse getijdengeul aanwezig was. Immers, de 
fossiele bomen die ook nu nog af en toe 6 km verder bij Terneuzen uit het gekende fossiele woud 
blootspoelen (Munaut 1967) lagen in het oude paleo-geografische model onbereikbaar diep (3,5 m) 
voor de bewoners uit de eerste eeuw AD. Het feit dat ze toch ‘ontginbaar’ waren, wijst er op dat ze 
door erosie waren vrijgekomen, wat enkel in de oever van een sterk watervoerend systeem kan 
gebeurd zijn. In een bijna boomloos, marien tot brak landschap groeien bomen heel slecht en de 7 à 
8 m lange stammen van de grove den moeten uitermate gezocht en geschikt zijn geweest als 
nokdragers, ter aanvulling voor de wilg, es, berk en schaarse eik die werden gebruikt om de houten 
huizen mee te bouwen. 

De sterke invloed van zee via een diep landinwaarts penetrerende geul wordt ondertussen steeds 
meer aanvaard in archeologische en paleo-ecologische middens (van Dinter 2003; Beenhakker 2008: 
47). Eerder al had Cyriel Vebruggen (Ugent) er menig maal op gewezen dat de invloed van de zee al 
in de midden-Romeinse tijd fors binnenlands voelbaar was (Denys & Verbruggen 1989); tot in 
Waasmunster bijvoorbeeld (Verbruggen 1971; Minnaert & Verbruggen 1986; Thoen & Verbruggen 
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1986). De bron was wellicht een steeds sterker wordende Oosterschelde. Anderzijds wordt de invloed 
ook opvallend ouder verder westelijk, in stroomafwaartse richting van de Westerschelde met 
dateringen op de top van het veen van 2270+/-100BP in Terneuzen, 2050+/-70BP in Doel, 2480+/-85 
voor de Braakman, 1915+/-40BP in Kallo, 1565+/-90BP in Moerzeke en 1785+/-50BP in Dendermonde. 
Verbruggen schreef in 2002 dan ook:  

op grond van de genoemde datering van Terneuzen en de Braakman blijven we er van 
uitgaan dat het Westerscheldegat al verschillende eeuwen voor Chr. tot minstens 
vlakbij Terneuzen moet zijn doorgebroken (Verbruggen 2002: 16).  

Dit lijkt met de opgravingen te Borsele met belangrijke data te zijn bevestigd. Ook recent 
archeologisch en paleo-ecologisch onderzoek in Zeeuws-Vlaanderen lijkt te wijzen op het bestaan 
van een kreekruggenstelsel dat tot de Romeinse tijd teruggaat en de invloed van de zee in die tijd 
argumenteert (A. Lehouck, Ugent, pers. meded.). Men zou zich in deze context ook kunnen afvragen 
als het oude Zwin geen onderdeel is van een estuarium waar de voorloper van de Westerschelde 
deel van heeft uitgemaakt. Toch blijft er ook nog kritiek en discussie omtrent de these van 
Verbruggen bestaan. Zo erkent Kiden (2006) nu wel de steeds toenemende invloed van de zee, maar 
hij laat deze maar goed en wel vanaf de vierde eeuw aanvang nemen. Ook het ontstaan van de 
Westerschelde laat deze auteur niet vroeger opklimmen dan 800-1000AD. Oorzaken zijn volgens 
hem ondermeer een gebrek aan data doordat de vroegste afzetting opgeruimd werden door de 
latere uitbreiding van de Westerschelde. Vreemd is wel dat de onderzoeker geen melding maakt van 
de al drie jaar eerder gepubliceerde bevindingen uit Borsele. 

Zeer recent tot slot werd door een opgraving van het bedrijf ADC te Serooskerke op Walcheren 
opnieuw een belangrijke vondst gedaan die het inzicht in het menselijk bewoningspatroon in dit 
dynamisch landschap aanzienlijk liet uitbreiden (van Dierendonck & Dijkstra 2008). Net als in Stene 
bij Oostende (supra) werd er immers een fors, hier meerfasig dijkenstelsel aangesneden. Daaraan 
gekoppeld vond men een woonplatform opgebouwd uit klei- en veenplaggen en uit afvallagen 
bestaande uit een grote hoeveelheid aan schelpen. Een haard bevond zich net onder het actuele 
loopvlak. Op de aard van deze structuren wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 9. De vondst is echter 
van belang voor de kennis van het landschap omdat ze aangeeft dat ook hier continue pogingen 
hebben plaatsgevonden om greep te krijgen op de invloed van de zee en het dynamische landschap 
in gebruik te nemen. Hopelijk kan het verwachte eindrapport tot een forse kenniswinst hieromtrent 
leiden. 

Op basis van de genoemde onderzoeken willen we er in het kader van deze studie van uit gaan 
dat het veengebied op Walcheren sterk ontwaterde tijdens de Romeinse tijd en voor bewoning in 
aanmerking werd genomen. In het zuidelijke deel van Walcheren moet de aanwezigheid van een 
forse voorloper van de Westerschelde ook een belangrijke rol hebben gespeeld. Dit is natuurlijk niet 
zonder belang voor de interpretatie van de bewoning op de zuidelijke dekzandrug. In deze context 
kan men zich immers afvragen of de rol van het belangrijke castellum van Aardenburg niet eerder 
in de verdediging of observatie van het zuidelijke deel van het Westerschelde-estuarium moet 
gezocht worden, dan in de bewaking van het kleine cuestastroompje Ede. De recente vondsten in 
Serooskerke tonen echter aan dat de kennis van het bewoningspatroon en de relatie met het 
dynamische landschap ook in Zeeland nog verre van compleet is. 
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Figuur 7.6 Veronderstelde situatie van de Wester- en Oosterscheldemonding en de Zwinzone in de 
Romeinse tijd op basis van de onderzoeken van Verbruggen (2002) en meerdere deelonderzoeken in Sier 
(2003). 
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7.5.2 De Vlaamse Vallei als matrix voor het landschap 

Het centrale deel van het studiegebied wordt ingenomen door overwegend vlakke, zandige tot 
licht zandlemige gronden met een gemiddelde hoogte van ca. 7m boven TAW. De oorsprong van 
dit zandgebied gaat terug tot in de ijstijden en vormt een fluvio-periglaciaal opvullingsvlak van 
bedolven jong-kwartaire thalwegen, uitgeschuurd in het tertiaire substraat door de grotere 
rivieren in het gebied en vervolgens door jong-kwartaire afzettingen weer opgevuld (De Moor & 
Heyse 1978: 346-47; De Moor 1996)(Figuur 7.7). Dit opgevulde dal wordt de “Vlaamse Vallei” 
genoemd en het wordt in het westen en oosten begrensd door tertiaire hoogten (tot ca. 28m 
hoog), de zgn. cuesta van het Waasland en de cuesta Oedelem-Zomergem. Vooral de Schelde en 
de Kale-Durme, en in minder mate de Leie zijn er de voornaamste waterlopen.  
 

 

Figuur 7.7 De Vlaamse Vallei (naar: Kiden 1989 op basis van De Moor en Heyse 1978). De pijltjes geven de 
wijzigende stroomrichtingen aan. In het noorden situeert zich de grote dekzandgordel die de vallei afsloot. 

Deze grote rivieren bepaalden in grote mate de landschapsgenese van het niet-mariene deel van de 
studieregio. Tot in de laatste ijstijd (Weichsel) verliep de afvoer van het water van Schelde en Leie 
immers in noordelijke en noordwestelijke richting, en niet in oostelijke zoals nu. De rivieren 
schuurden een dal uit dat ongeveer 25m dieper lag dan het actuele zeeniveau en maximaal 30km 
breed was. Deze zgn. Vlaamse Vallei werd herhaaldelijk uitgeschuurd en opgevuld tijdens de 
ijstijden en hun interstadialen (De Moor & Heyse 1978; Verbruggen, Denys & Kiden 1991). In het 
Tardiglaciaal van de laatste ijstijd vulde het dal zich opnieuw op met zandige sedimenten tot de 
huidige gemiddelde hoogte van 5 à 7m boven de moderne zeespiegel. Dit gebeurde door eolische en 
fluviatiele werking. Naar het einde van de laatste ijstijd toe –een zeer koude en droge periode- 
ontstond in de loop van de Schelde een fundamentele verandering. Door opwaaiing van zand uit de 
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droog liggende rivier- en zeedelen werd een zandig opvullingsvlak gecreëerd dat ook het 
hedendaagse landschap bepaald. Ook ontstond toen de brede dekzandrug die zich van Gistel tot 
Verrebroek uitstrekt en zo’n 3km breed is (infra). De zandrug blokkeerde echter de noordelijke 
afvoer en rivieren zoals de Leie, Schelde en Kale-Durme moesten noodgedwongen andere 
afwateringswegen zoeken en bogen af in oostelijke richting. Het verloop van dit proces is echter nog 
verre van duidelijk en vormt het voorwerp van onderzoek. Momenteel wordt aan de Universiteit 
Gent onderzoek gevoerd naar de Moervaartdepressie, gelegen net ten zuiden van de grote 
dekzandrug en wellicht ontstaan tijdens het ombuigingsproces van de Kale-Durme. Het is pas met 
het ontstaan van het zgn. doorbraakdal van Hoboken dat de afvoer van de rivieren definitief in 
westelijke richting kon gebeuren.  

7.5.3 De holocene riviervalleien van Schelde, Leie en Kale-Durme  

7.5.3.1 De Schelde en Leie 

De Schelde vormen de noordelijke, zuidelijke en oostelijke grens van het studiegebied, terwijl de 
Kale-Durme het centraal doorsnijdt. Schelde en Leie bezitten doorgaans vrij brede alluvia met sterk 
gleyige, zware kleigronden waaronder pleistocene donken, oude oeverwallen en oude beddingen 
schuil gaan. De kennis van het verloop van de rivieren en het landschap in de holocene 
riviervalleien in het gebied tijdens de late IJzertijd en de Romeinse periode is beperkt, net zoals dat 
zuidelijker dan het studiegebied het geval is (Vermeulen 1992a: 34). Oorzaken kunnen gevonden 
worden in een gebrek aan gecoördineerd multidisciplinair onderzoek maar ook door de moeilijke 
bereikbaarheid van de meters dikke sedimenten.  

Zeer recent pas konden belangrijke waarnemingen gedaan worden op verschillende locaties, met 
name bij de bouw van de sluis op de Schelde te Oudenaarde (buiten het gebied)(onderzoek VIOE), bij 
de natuurcreatiewerken aan de Leie in het reservaat Bourgoyen-Ossemeersen te Gent (onderzoek 
VIOE), bij het vooronderzoek voor de SIGMA-werken in Wichelen op de Schelde (onderzoek VIOE) 
en bij onderzoek op de Moervaartdepressie in Moerbeke (onderzoek Universiteit Gent). Belangrijk is 
dat men bij deze observaties een paleo-ecologische en archeologische vraagstelling combineert. 
Deze onderzoeken zijn echter zeer recent of lopende en er werden nog geen resultaten 
gepubliceerd. Wel blijkt al uit het onderzoek op de Leie ten westen van Gent en dat van de Schelde 
ten oosten van Gent, dat het landschap in de alluvia tijdens de Romeinse tijd bijzonder open moet 
geweest zijn (K. Deforce, VIOE, pers. meded.). Wel kan ook aangenomen worden op basis van enkele 
onderzoeken dat het sedimentatieproces sterk moet toegenomen zijn als gevolg van de versnelde 
erosie door geïntensifieerde landbouw tijdens de Romeinse tijd. Deze sedimentatie verliep 
logischerwijze voortschrijdend stroomopwaarts, onder andere ook door de steeds groeiende invloed 
van de zee in het stroomgebied van de Benedenschelde. Zuidelijker op de Schelde bij Oudenaarde-
Donk kon men vaststellen dat de afdekking van het veen door klei pas goed en wel na de Romeinse 
tijd zich voltrok. Alhoewel dit in het studiegebied mogelijk als gevolg van de achteruit schrijdende 
sedimentatieproces al vroeger het geval kan geweest zou deze sedimentatie een enkelvoudige 
meanderende loop kunnen doen veronderstellen, wat impliceert dat voor de Romeinse tijd en 
ervoor de Schelde mogelijk een meervoudig meanderend geulenstelsel moet gekend hebben met 
één hoofdbedding (Vermeulen 1992a: 34-35). Kiden en Verbruggen (2001: 25) zien het als een 
meanderende rivier met zandige oeverwallen en kleiige komgronden.  
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Landschappelijk moeten de rivieralluvia op basis van de beperkte kennis heden ten dage, wellicht 
als vrij open worden omschreven, met komgronden waarin mogelijk nog elzenbossen stonden 
(Vermeulen, Verhaeghe & Bourgeois 1981: 34-40). Bij een daling van de sedimentatie tijdens de 
vroege middeleeuwen nam de elzengroei overigens terug toe wat wijst op een dalende sedimentatie 
na de Romeinse tijd (Vanstrydonck & De Mulder 2000: 71). 

7.5.3.2 De Kale-Durme 

Het Kale-Durme-complex vormt een complex rivierstelsel waarin de Mandel, de Poekebeek, de 
Hoogkale, Neerkale, Kruiskale, de Moervaart en de Durme allemaal onderdeel blijken te zijn van 
hetzelfde rivierstelsel, hier Kale-Durme complex genoemd (Verbruggen 1986: 192; Devos 1958; De 
Moor 1960). Het alluvium van de Kale-Durme bestaat uit zware kleigronden en bedolven veen en 
donken. Het is smaller dan dat van de Schelde en Leie al wordt het centraal door een brede venige 
depressie, de zgn. Moervaartdepressie, gekenmerkt. De Kale-Durme doorsnijdt het gebied in twee 
richtingen: van west naar oost en van zuidwest naar noordoost. Ter hoogte van Vinderhoute 
vloeiden de west-oost lopende Hoogkale/Durme en de uit het zuidwesten komende Neerkale samen. 
De Neerkale was eerder ter hoogte van Merendree van een zuid-noord naar west-oost loop 
omgebogen. De Kruiskale vormde een kleine doorsteek tussen Neer- en Hoogkale waardoor de 
zandige opduiking waarop Merendree ligt als het ware omgeven was door de Kale. Deze 
opmerkelijke landschappelijke positie was ongetwijfeld de reden tot het ontwikkelen van een grote 
Romeinse nederzetting, wellicht zelfs een regionaal centrum. De grote zandruggen die de Kale 
vooral aan haar noordelijke oever flankeren, vormden van diep in de prehistorie aantrekkingspolen 
voor occupatie en waren dat zeker in de late IJzertijd en tijdens de Romeinse tijd (Figuur 7.8). De 
Kale-Durme vloeide ter hoogte van Temse in de Schelde. 

De landschappelijke situatie in de bestudeerde periode was voor de Kale-Durme wellicht 
gelijkaardig te noemen aan die van de Schelde-Leie, al zullen de analyses op de Moervaartdepressie 
fundamentele kenniswinst opleveren over de landschapsevolutie in en rond de Kale-Durme-vallei. 
In het oostelijk deel van het studiegebied konden Thoen en Verbruggen (1986) wel al een doorsnede 
maken op een oude Durme-tak in Waasmunster-Eeckhout, wat leidde tot een inzicht in het 
landschap uit de Romeinse tijd. Berk lijkt er sterk te zijn toegenomen ten nadele van eik in 
vergelijking met de oudere sequenties. Bovendien werden er heel wat kruidachtigen (25%) en wat 
cerealia aangetroffen. Het was dus zeker geen gesloten landschapstype maar eerder een landschap 
van grote open ruimten in een bos.  
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Figuur 7.8 Het hedendaagse landschap in de vallei van de Kale te Lovendegem met zicht op de Kale, de 
alluviale zone (repelpercelen) en de flankerende dekzandruggen. (Foto: J. Semey, Univ. Gent) 

7.5.3.3 De Ede 

De Ede is een vrij kleine stroom maar verdient hier aandacht omdat het de belangrijkste 
waterloop is in het westelijk deel van studiegebied. De beek ontspringt als stuwwaterbron op de 
tertiaire hoogten van de cuesta te Ursel (infra) en watert noordnoordwestelijk af, richting 
Aardenburg. De waterloop bezit quasi geen alluvium door de steile cuestahellingen waardoor 
het water met groot debiet zich een weg zocht van de cuestahellingen. Zware onweders en 
regens kunnen dit kleine stroompje omvormen tot een soort van “flush-flood-river”, zoals bleek 
in 2006 met de zware overstromingen te Maldegem-Kleit. In oorsprong mondde de Ede uit in 
een grote plas, de zogenaamde. Burkel-depressie. Deze grote plas of meer van Laat-Glaciale 
oorsprong (Verbruggen et al. 1991) is gelegen ten noordwesten van de cuesta en te zuiden van 
de zandrug Maldegem-Stekene. Echter, mogelijk al in de Romeinse tijd maar zeker in de late 
Middeleeuwen werd dit natte gebied gedraineerd door de kunstmatige doorsteek van de 
zandrug Maldegem-Stekene waardoor een afvloei werd gecreëerd richting Kustvlakte (pers. 
meded. Prof. dr. C. Verbruggen). De Ede verloopt verder naar Aardenburg en sluit zo in de 
kustvlakte op het krekenstelsel aan. Het castellum van Aardenburg was langsheen de Ede 
gelegen. 
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7.5.4 Het vlakke dekzandgebied en de complexen van dekzandruggen 

7.5.4.1 Bodem en reliëf 

Als gevolg van de opwaaiing van zand tijdens het Würm-Tardiglaciaal vulde de Vlaamse vallei zich 
op en zette zich het dekzand af dat ook nu nog het landschap en de bodem bepaalt. Het resultaat van 
dit proces is een overwegend vlak gebied, waarin enkele meters hoger gelegen droge 
dekzandruggen bestaande uit droge tot matig droge zand en lemig zand, afwisselen met een lager 
gelegen vlak areaal uit matig natte tot soms natte zand tot lokaal licht zandleemgronden. Het 
oorspronkelijk reliëf was iets meer geaccentueerd dan nu het geval is, met kleine microrugjes en 
ondiepe depressies. Hoger genoemde rivieren maar ook meerdere kleinere beekdalen doorsnijden 
het dekzandgebied. Op de zandbodem ontwikkelde er zich een humus- of en ijzer-B podsolbodem, 
mogelijk ontstaan uit bos- of heide vegetatie. Op verschillende opgravingen in het zandgebied kon 
vastgesteld worden dat deze podsolen al in de Romeinse tijd afgetopt waren, wat er op wijst dat het 
microreliëf mogelijk toen al als gevolg van ontginning vlakker werd. Deze zandgronden bezitten een 
lage vruchtbaarheid en dit zowel om chemisch redenen door de zuurgraad van het zand als door 
fysische verklaringen door de compactie van het zand versterkt door podsolisatieprocessen. 
(Langohr 2004: 182-183). 

Binnen het zandgebied zijn er dus naast het algemeen opvullingsvlak ook nog verschillende 
micro- en mesoreliëfsvormen te onderscheiden onder de vorm van dekzandruggen (Heyse 1981; De 
Moor & Heyse 1989). We onderscheiden hierin twee belangrijke eenheden: de grote oost-west 
gelegen dekzandrug Gistel-Maldegem-Stekene-Verrebroek en de dekzandruggen –ook wel 
kouterruggen genoemd- die parallel aan de grote rivieren liggen. Beide Tardiglaciale fenomenen 
ontstonden door accumulatie van uitgewaaid zand dat door saltatie aangevoerd werd door 
dominerende (noorder)winden (Sevenant et al. 2002). Bij de grote dekzandrug moet het zand 
stammen uit lokale uitwaaiing van het fluvioperiglaciaal zandsubstraat. In het geval van de 
kouterruggen langs de rivieren door opwaaiing van zand uit de rivierbeddingen. Door accumulatie 
en vegetatie fixeerde het zand zich. Beide geomorfologische fenomenen vormden van in de 
prehistorie en zeker in de Romeinse tijd een echte aantrekkingspool voor bewoning. 

De grote dekzandrug is meer dan 100km lang en soms tot 2km breed. De gemiddelde hoogte van 
10m steekt zo’n 2 à 3m boven het algemeen opvullingsvlak van de Vlaamse vallei uit. De zuidelijke 
helling van de rug is kort en steil en aan de voet bevinden zich depressies, waarvan de 
Moervaartdepressie de bekendste is (supra). De noorderhelling verloopt geleidelijker. De zandrug 
bestaat detailmorfologisch gezien in feite uit een aaneenschakeling van verschillende kleinere, 
parallelle en langgerekte zandruggen, afgewisseld met ondiepe depressies en zelfs landduintjes. Elk 
van deze fenomenen bezat ook nog een eigen microtopografie. De vorming van deze zandrug had 
belangrijke gevolgen voor het hydrografisch stelsel van de Vlaamse Vallei (supra). 

De kouterruggen liggen symmetrisch aan de rivieren Schelde, Leie en Kale en zijn vooral 
frappant langsheen laatstgenoemde rivier. De ruggen zijn gemiddeld zo’n 12m hoog en steken 
daarmee 4 à 5m boven het valleioppervlak uit. De kouters langs de Leie zijn vooral ter hoogte van 
Sint-Denijs-Westrem en Sint-Martens-Latem soms erg breed, tot 3.5km (Vermeulen 1992a: 32). 
Plaatselijk vertonen deze ruggen een zwak golvend reliëf. Deze gronden werden in de vroege en 
volle Middeleeuwen in cultuur genomen. Er ontwikkelden zich uitgestrekte akkercomplexen op, 
kouters genoemd. Mogelijk door het soms wat hogere leemgehalte, door hun strategische positie 
nabij het rivieralluvium en ook door de goede drainage werden deze gebieden al van in de 
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prehistorie als nederzettingsareaal uitgekozen. Vooral de mogelijkheid tot exploitatie van twee 
totaal verschillende landschapen en ecotopen moet hierbij determinerend zijn geweest. 

7.5.4.2 Landschap en vegetatie in de Romeinse tijd 

Het landschap en meer bepaald de vegetatietoestand tijdens de Romeinse periode is opnieuw slecht 
gekend. Uit de dichte bezetting van de dekzandruggen met sites kan wel worden afgeleid dat ze 
sterk in ontginning genomen werden in die tijd. Uit het gedetailleerd bodemkundig onderzoek 
uitgevoerd naar aanleiding van de opgraving van het castellum van Maldegem-Vake (Thoen 1991a, 
c), gelegen op een smalle uitloper van de grote dekzandrug vlakbij de kustvlakte, is gebleken dat de 
bodem er in de Romeinse tijd een meer uitgesproken drainage op na hield, met drogere 
omstandigheden voor de hoogste delen in de zomer. Het moet een landschap zijn geweest, geschikt 
voor extensieve landbouw en vooral veeteelt (Langohr & Pieters 1986; Langohr 2004). Uit het 
pollenonderzoek is gebleken dat het landschap op de zandrug rondom de site vrij open was (40% 
boompollen) met verspreid bos (eik). Op de hoogste landschapsdelen groeide berk maar ook heide 
en de natte landschapsdelen bleven met Alnus bezet, ook in de Romeinse tijd. De drogere gronden 
werden in cultuur gebracht, vooral voor wat de teelt van graangewassen betreft voor rogge (Secale 
cereale) (De Ceunynck 1988; Groenman-van Waateringen 1993; Bastiaens & Verbruggen 1995; 
Verbruggen, Minnaert & Gelorini 2004). Het paleo-ecologische onderzoek (pollen en macro-
botanische resten) van de site Sijsele-Antwerpse Heirweg (in ’t Ven et al. 2005a) dat op de 
dekzandrug gelegen was, resulteerde in een gelijkaardige landschapsreconstructie die een open 
omgeving laat zien waarin akkers en weilanden voorkwamen, al zijn de indicatoren voor 
cultuurplanten en cerealia in het bijzonder erg schaars te noemen en blijven ze tot gierst en 
vermoedelijk emmer beperkt. Verder westelijk in Brugge, site Refuge (Cooremans et al. 1997-
1998(2002) kon men basis van vier landschapsindicatoren uit een waterput met name pollen, mijten, 
macrobotanische resten en kevers, tot een vegetatiereconstructie overgaan voor de 2de eeuw. Alle 
parameters duidden op een open landschap met schraal, droog grasland, afgewisseld met nattere 
plaatsen, mogelijk grachten waarlangs heggen, struweel en bomen stonden. Van dicht bos in de 
onmiddellijke putomgeving was geen sprake. Akkers kwamen zeker in de nabije buurt voor en 
moeten gebruikt zijn voor de teelt van een typisch inheems spectrum aan graansoorten: spelt, 
emmer, haver en pluimgierst.  

Op de rand van het dekzandgebied en de kustvlakte kon in Oudenburg op basis van 
mijtenonderzoek (Schelvis & Ervynck 1992) en diatomee-onderzoek (Demiddele en Ervynck 1993) 
vastgesteld worden dat het landschap tijdens de derde eeuw zeer open en drassig was, met een 
duidelijke mariene invloed wat er op duidt dat invloed van de zee via getijdengeulen tot aan de 
grens van de kustvlakte met het pleistoceen reikte (supra). Palynologisch onderzoek van een poel 
uit een nabijgelegen site bevestigde dit open landschapsbeeld met slechts 9.2% boompollen 
(Cooremans 1993). Het was een vochtig graslandschap, met weinig aanduidingen voor graanteelt, en 
mogelijk nog enkele bosjes met els en hazelaar in de buurt. Uit de vulling van een waterput uit het 
laat-Romeinse castellum blijkt eveneens een laag percentage aan bomen en cerealia naar voor te 
komen en een groot aandeel voor het gra(a)sland. Wel wordt de nabijheid van bos op het pleistoceen 
verondersteld. (Vanhoutte et al., in druk). 

Verder oostelijk op de dekzandrug zijn er vooral in het Waasland gegevens bekend omtrent het 
landschap tijdens de Romeinse tijd. Uit het pollenonderzoek van de putinhoud van Sint-Gillis-Waas-
‘Hol, uitgevoerd door G. Minnaert & C. Verbruggen (ongepubliceerd rapport, geciteerd in Hollevoet 
& Van Roeyen 1992; 1995), komt een open landschap naar voor, meer bepaald een grasland rijk aan 
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kruiden en doorsneden door grachten waarrond elzen en zegge groeiden. De opgravers 
concludeerden hieruit dat het een nederzetting van veetelers was (Hollevoet & Van Roeyen 1995: 
426). Ook enkele kilometers oostelijker in Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen (Deforce 1998; Meerschaert 
2000; Deforce & Bastiaens 2003) kwam men tot vergelijkbare conclusies al spreken sommige deel-
onderzoeken elkaar wat tegen. Het landschap op de site was op basis van het pollenonderzoek van 
een waterput, gracht en potstal, vrij open met een gelijk aandeel van de boom- en niet-boompollen. 
Naast grasland kwamen ook akkers voor. Daarop werd gerst, pluimgierst, spurrie en vlas geteeld. 
Toch zijn ook de heidepollen in de waterput in sterke mate aanwezig. 

Op de flankerende dekzandrug van de Kale zijn nog geen data beschikbaar uit archeologische 
context die een landschapsreconstructie mogelijk maken. Hopelijk zullen de in uitvoering zijnde 
opgravingen te Evergem-Koolstraat en Steenovenstraat hierin verandering kunnen brengen. 

Uit het wat lager gelegen gebied tussen de grote dekzandrug en de kouterruggen langs de Kale 
zijn ondermeer gegevens voorhanden uit Evergem-Vierlinden (Verbruggen 1984). Het onderzoek 
van enkele sporen uit de periode Flavisch-derde eeuw bracht er een halfopen landschap aan het 
licht met gemiddelde percentages boompollen rond de 60. Ook zijn er aanduidingen van een vrij 
extreme bodemkundige situatie met snelle bodemuitputting en anderzijds erg vochtige plaatsen. 
Het grootschalige nederzettingsonderzoek te Evergem-Kluizendok gelegen op lagere, kleinere 
zandige opduikingen in het zandig opvullingsvlak van de Vlaamse vallei leverde een grote 
hoeveelheid aan paleo-ecologische data op. Deze worden momenteel verwerkt en zullen wellicht 
een goede landschapsreconstructie toelaten. Uit het onderzoek van ondermeer 17 waterputten 
blijkt voorlopig een zeer sterk beboste omgaving naar voor te komen (J. Bastiaens, K. Deforce, H. 
Van Calsteren, VIOE, pers. meded.). Het bodemlandschap was vrij nat bij de installatie van de 
nederzetting met bijna permanent water in de depressies. De percentages boompollen zakten echter 
nooit onder de 75% en bij het opgeven van de site in de late tweede en vroege derde eeuw hernam 
het bos snel en volledig. Dit ging gepaard met een stijgende vochtigheid. 

Voor wat betreft de grotere dekzandruggen bij Leie en Schelde is bij onderzoek in Destelbergen-
Eenbeekeinde, vlakbij de Schelde, gebleken dat het landschap in de eerste drie eeuwen van de 
jaartelling er open was (tussen 4 en 30% boompollen uit vijf waterputten), met grassen, heide en ook 
cerealia-teelt (10%), waaronder rogge (De Ceunynck et al. 1986: 45). Ook in Merelbeke bij de Schelde 
toont het onderzoek van een waterput gebouwd rond het midden van de tweede eeuw een open 
landschap met percentages boompollen van 17 tot 27% (De Clercq et al. 2001/2002). Onder de niet 
boompollen valt tot 9.5% cerealia te noteren maar ook heel wat grassen, heide (ericaceae), spurrie 
(spergula arvensis) en uitzonderlijk, erwt (pisum sativum) komen voor. Het milieu rond de put 
kende een dominantie van vochtig grasland, wellicht graasland voor vee te oordelen aan de 
Sordariacacea non-pollen palynomorfen. Op de akkers teelde men gerst (Hordeum sp.), spelt 
(Triticum spelta), haver (Avena sp.) en pluimgierst (Panicum miliaceum). Het pollen uit een van de 
hogere vullingslagen binnen de bekisting toonde een sterke toename van het boompollen tot 45% 
wat op een herbebossing in de nabijheid wijst. Verder stroomafwaarts in Zele leverde het onderzoek 
van meerdere structuren uit de derde eeuw een zeer schraal beeld op als gevolg van de slechte 
bewaringstoestand (De Clercq et al. 2005b). Niettemin bleek het landschap er ook vrij open te zijn 
(tussen 57 en 66% boompollen) met grasland, heide en in mindere mate akkers. Op de hogere 
gronden situeerden zich wellicht bos met eik en hazelaar, els stond in de depressies. Bij de 
cultuurplanten werden gerst (Hordeum vulgare) en spurrie (spergula arvensis) herkend. 
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7.5.5 De tertiaire hoogten 

7.5.5.1 Bodem en reliëf 

De tertiaire hoogten zijn in het Vlaamse deel van het studiegebied voornamelijk op drie plaatsen 
bepalende landschapskenmerken. Het betreft de de cuesta Oedelem-Zomergem, het plateau van 
Wijnendale en de cuesta van het Waasland. De cuesta Oedelem-Zomergem en de Waaslandcuesta 
begrenzen de Vlaamse vallei respectievelijk aan zijn west- en oostgrens. Aan de randzones van de 
vallei waar de kwartaire zandlagen slechts dun zijn, bepaalt de onderliggende tertiaire topografie 
ook het reliëf aan het maaiveld. Op sommige plaatsen zoals in Aalter dagzomen ook kleinere, vaak 
steile tertiaire opduikingen, deze worden de getuigenheuvels van Aalter genoemd. 

 
De cuesta van Oedelem-Zomergem  
Deze opvallende landschappelijke eenheid met zwak golvend reliëf situeert zich tussen Gent en 
Brugge en wordt begrensd door de gemeenten Oedelem in het westen, Maldegem in het noorden, 
Zomergem in het westen en Knesselare in het zuiden (Figuur 7.9). De cuesta neemt een opvallende 
geografische positie in het gebied in om topografische en bodemkundige redenen. Het is een heden 
ten dage nog steeds vrij bosrijk gebied met zware bodems. De hoogte van het naar zandstreek-
normen uitgesproken cuestareliëf varieert tussen de 25 en 28m op de toppen. De hellingen kunnen 
tot 3% bedragen en zijn vooral oost-waarts gericht; het cuestafront (de sterkste helling) situeert zich 
in het zuiden. De dagzomende lagen zijn van eocene oorsprong en dagzomen van noord naar zuid. 
De formatie van Maldegem met de leden van Onderdale, Ursel, Asse en Wemmel is de voornaamste 
geologische laag samen met de Formatie van Aalter (lid van Oedelem). Deze is dagzomend vooral 
belangrijk in Aalter net ten zuiden van de cuesta en wordt ondermeer gekenmerkt door het 
voorkomen van fossiele fauna (schelpen; vissen) en flora (hout), evenals veldsteenbanken. De 
bodems van de cuesta bestaan uit een afwisseling van glauconietrijke klei- en zandlagen waarvan de 
zware en compacte groengele klei van Asse de belangrijkste is. Hij dagzoomt op de cuestaheuvels en 
wordt plaatselijk door een dun opgewaaid dek van kwartair zand bedekt. Plaatselijk komt 
hellingswater voor, terwijl stuwwatertafels frequenter zijn. Grote beken zoals de Flabbaertsbeek of 
de Ede ontspringen als bron op de cuesta. Door het oost-west-verloop van de toplijn ontstond er een 
waterscheidingslijn waardoor een deel van de beken zuidelijk afwatert in de depressie van het 
Kanaal Brugge-Gent, de vroege Hoogkale of Durme (supra), terwijl anderzijds een aantal waterlopen 
noordwaarts afwatert richting Kustvlakte zoals de Ede (supra). 

 
Het plateau van Wijnendale 
Dit gebied situeert zich ten zuiden van Brugge. Geologisch gezien dekken (zeer) dunne jong-
kwartaire zandlagen er de klei- zand- en veldsteenbanken van de Tertiaire formatie van Gent af. De 
gemiddelde hoogte varieert van 20 tot 25m. Op sommige plaatsen zoals op Aartrijke “Berg” of in 
Torhout zijn de tertiaire opduikingen duidelijker, met hellingen tot 5%. Ook hier is sprake van een 
stuwwatergebied. 
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Figuur 7.9 Het typische half-open en zacht golvend landschap van de cuesta Oedelem-Zomergem (Foto 
auteur, genomen te Ursel (Knesselare). 

De cuesta van het Waasland 
Deze regio is gelegen in het oostelijk deel van het studiegebied. Vooral in de gemeenten 
Waasmunster, Tielrode en Temse is het een opvallend topografisch gegeven. De Durme en Schelde 
begrenzen de cuesta in het zuiden en oosten. De Tertiaire lagen hellen zacht af in noordelijke 
richting en worden er door de grote dekzandrug Gistel-Verrebroek en noordelijker door de 
Holocene afzetting van de Westerschelde bedekt. Het cuestareliëf dat tot iets meer dan 30m hoogte 
reikt, is zwak golvend met soms meer uitgesproken hellingen, vooral dan in het zuiden bij de 
contactzone met de Durme. Het steilere cuestafront bevindt er zich op het grondgebied van de 
gemeente Waasmunster, Elverslee, Tielrode, Temse en Steendorp tot Rupelmonde. Geologisch 
gezien bestaat de cuesta vooral uit de formatie van het Rupeliaan. Daarbinnen worden een ouder 
niveau onderscheiden met zandige lagen die vooral ten zuiden van Waasmunster dominant zijn, en 
een jonger niveau met meer kleiige faciës, de zg. Boomse klei, die bijna overal de toplaag van het 
Tertiaire substraat vormt. Net zoals bij de cuesta Oedelem-Zomergem is de zuidhelling sterker, hier 
tot 6%. De bodems die het Tertiair bedekken bestaan niet alleen uit zand of lemig zand maar ook uit 
licht zandleem tot zware zandleem in het zuidoosten (Kiden 1989: 15). Dit maakte het gebied 
wellicht iets vruchtbaarder. Verschillende beken waarvan de Barbierbeek de meest opvallende is, 
wateren de cuesta af. 

7.5.5.2 Landschap en vegetatie in de Romeinse periode 

Het landschap tijdens de Romeinse tijd uit het oogpunt van de kennis van de vegetatie is ook hier 
een vrij grote onbekende. Dit is zeker zo voor het plateau van Wijnendale. Op de cuesta van het 
Waasland is wel er sprake van een dichte occupatie in de Romeinse tijd (Thoen 1966; 1989) wat 
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suggereert dat het landschap er in ontginning genomen werd en vrij open was. De doorsnede van de 
Oude Durme aan de voet van deze cuesta te Waasmunster-Eeckhout (Thoen & Verbruggen 1986) laat 
inderdaad een sterke daling van het bosbestand zien. Uit het paleo-ecologisch onderzoek van de 
waterputten van Waasmunster-Pontrave (Merckx 1996; Tency 2001) is een open landschapsbeeld 
naar voor gekomen met indicatoren voor de teelt van meerdere graansoorten (tarwe, emmer, spelt, 
pluimgierst) en vlas. Uit oud pollenonderzoek uitgevoerd op de site Temse-Krekel kwam een meer 
gesloten landschap naar voor met veel els, maar ook berk, beuk en eik. De els is wellicht in verband 
te brengen met de nabijheid van de Barbierbeek. Voor wat betreft de cuesta Oedelem-Zomergem is 
het wachten op de paleo-ecologische onderzoeksresultaten van enkele sites zoals het vroeg-
Romeinse grafveld van Maldegem-Baaikensedeweg (sitedossier) of de eiken boomstamwaterput, 
gevonden in Knesselare aan de voet van de cuesta bij de aanleg van een rioolwatercollector (Hoorne 
& Vanhee 2007). Toen de imposante eik in de winter van 239-240AD gekapt werd, was hij tussen 245 
en 355 jaar oud (onderzoek K. Haneca, VIOE, , pers. meded.)(Figuur 7.10). Dit wijst op het bestaan 
van oud bos of oude, meer verspreid of solitair staande eiken in het landschap in dit gebied tijdens 
de derde eeuw.  

De eerste resultaten van het palynologisch onderzoek van een vroeg-Romeins grafmonument uit 
Maldegem-Baaikensedeweg, duiden op de aanwezigheid van dicht bos in de midden-Romeinse tijd 
(onderzoek K. Deforce, VIOE, pers. meded.). Door de zeer dunne laag teelaarde en het dagzomen van 
de zware klei is deze cuesta overigens moeilijk als akkerbouwgebied exploiteerbaar. In de 
middeleeuwen en post-middeleeuwen was het extensief graasland en heide, een areaal dat pas 
onder Oostenrijks bewind terug onder bos gebracht werd (Verhoeve 2004). De clustering van 
vindplaatsen uit de late IJzertijd en Romeinse tijd aan de voet maar niet op de cuesta, zou er kunnen 
op duiden dat dit gebied geëxploiteerd werd vanuit de randzones. 

 

Figuur 7.10 De waterput van Knesselare (Aquafin 2006): een uitgeholde eik die bij de kap in de winter van 
239-240AD tussen 245 en 355 jaar oud was. (Foto : KLAD; dendrochronologisch onderzoek: K. Haneca, VIOE). 
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7.5.6 Het lemig plateau 

Het lemig plateau situeert zich in het zuiden van de civitas, buiten ons onderzoeksgebied. De grens 
tussen zand en leem is immers de afbakening van het onderzoeksgebied. Op de zuidelijke grens 
komen evenwel plaatselijk enkele leembodems voor. Gezien hun marginaal karakter in oppervlakte 
wordt er hier niet dieper op ingegaan. 

7.6 Natuurlijke grondstoffen 

Het studiegebied bevat meer natuurlijke rijkdommen dan men op het eerste gezicht zou 
veronderstellen. Belangrijke ontsluitingen van ertsen of natuursteen mogen dan wel ontbreken, 
steeds meer aanwijzingen duiden op een grondige exploitatie van de minerale en organische 
grondstoffen van het gebied van in de Late IJzertijd. De belangrijkste bronnen zijn: veen, zout, 
veldsteen, moerasijzererts, hout en klei. 

7.6.1 Het Kustmoeras 

7.6.1.1 Veen 

Het kustgebied was natuurlijk uitermate rijk aan veen. Plinius de Oudere (Nat. Hist. 16, 2) wees er al 
op dat de bewoners van de noordelijke gebieden bij de oceaan modder droogden om zich mee te 
verwarmen. In Raversijde (Pieters 1996), Borsele (Sier 2001: 33), Goes-de-Poel (van Heeringen 1995: 
256-257), ’s Heerabtskerke, Kapelle, Nisse en Serooskerke (De Clercq & van Dierendonck 2008: 22) 
werden veenwinningsputten uit de Romeinse tijd gevonden. Ook in Aalter-Langevoorde, ver 
binnenlands gelegen, wijzen enkele zeer grote kuilen (tot 300m² oppervlak) op de ontginning van 
veen uit het Eemiaan (sitedossier) dat blijkbaar nog organisch genoeg was om als brandstof te 
dienen. Bovendien kan uit de as van verbrand veen ook zout gewonnen worden waar op enkele 
locaties langsheen de Nederlandse kust aanduidingen voor gevonden zijn (van den Broecke 1996). 

7.6.1.2 Zout 

Zout was een belangrijke mineralogische grondstof. Ze werd gewonnen uit het uitdampen van 
zeewater of het verbranden van veen. Op de zoutwinning wordt later in Hoofdstuk 14 dieper 
ingegaan. 

7.6.1.3 Vis en schaaldieren 

Uit archeozoölogisch onderzoek is gebleken dat het estuarium van de Schelde tijdens de Romeinse 
tijd bevist werd voor de vangst van sprot, kleine wijting, zandaal en driedoornige stekelbaars (Van 
Neer & Lentacker 1994; Van Neer et al. 2005). Dit zijn kleine vissoorten die samen met zout tot 
vissaus konden worden bereid. Zeevis lijkt minder frequent bevist te zijn (Ervynck, Gautier & Van 
Neer 1997; Van Neer & Ervynck 2007). Mossels en kokkels komen voor in zeer grote hoeveelheden in 
associatie met sommige ovenbatterijen zoals in Koudekerke, wat hun gebruik als kalkbron liet 
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veronderstellen (van den Berg & Hendrikse 1980). Ook een gecombineerd gebruik van schaaldieren 
als bron van voedsel en kalk is niet ondenkbaar (De Clercq & van Dierendonck 2008: 24). 

7.6.2 Het dekzandgebied, de holocene rivieralluvia en de tertiaire hoogten 

7.6.2.1 Veldsteen 

Het zandige deel van het studiegebied is overwegend arm aan minerale grondstoffen. Uitzondering 
zijn de banken met veldstenen die vooral in de driehoek Aalter-Tielt-Torhout zeer ondiep liggen of 
zelfs dagzomen (De Geyter 1990; Fobe 1996). Deze vlakke, grillige natuursteen van eocene oorsprong 
heeft vaak een groenige kleur door de hoge concentratie aan glauconiet die de laag waaruit hij stamt 
kenmerkt (Paniseliaan). Veldsteen is het favoriete bouwmateriaal in Romaanse en vroeg-Gotische 
kerken in het westelijk deel van het studiegebied, met als zeer sprekende voorbeelden de kerken 
van Torhout, Nevele, Lotenhulle en Merendree. Uit het onderzoek in het castellum van Maldegem-
Vake (Fobe & De Geyter 1986) is gebleken dat men deze steen tijdens de Romeinse tijd heeft 
gebruikt. Meer recente vondsten in Aalter-Langevoorde (sitedossier) en vooral Aalter-Loveld 
(Hoorne, De Clercq & Verbrugge 2007; Moens et al. 2009) brachten het grootschalig gebruik van 
veldsteen aan het licht. De stenen waren vaak groot en het gebruik ervan werd op een dermate 
omvangrijke schaal toegepast dat het eenvoudig verzamelen van de stenen aan het oppervlak geen 
rendabele manier van exploitatie kan gevormd hebben. De honderden m³ aan veldsteen die vereist 
waren voor de constructie van de funderingen van de gebouwen in Aalter-Loveld (Figuur 7.11) en in 
Nevele (De Clercq & Thoen 1997) alleen al, duiden op een grote, intentionele exploitatie. Gezien deze 
veldstenen in dunne banken van slechts enkele stenen dik voorkomen, moet het creëren van 
volume van deze grondstof vooral door laterale uitbreiding van de ontginning gebeurd zijn, en dus 
een ondiepe maar uitgestrekte ontsluiting als gevolg gehad hebben. We kunnen ons hierbij de vraag 
stellen als de 22ha grote Kraenepoel, gelegen vlakbij de site Aalter-Loveld, niet in oorsprong deels 
teruggaat op een dergelijke groeve. Over het ontstaan van deze maximaal 1.5m diepe plas is in elk 
geval niets met zekerheid bekend. 

7.6.2.2 Moerasijzererts 

Behoudens klei en veen moet in de alluvia en depressies van het dekzandgebied ook het 
zogenaamde moerasijzererts een grondstof gevormd hebben. Meerdere locaties, onder andere in 
Waasland, legden hiervan getuigenis af (De Laet & Van Doorselaer 1969; Van Doorselaer 1977). 

7.6.2.3 Klei 

Klei vormt een geschikte grondstof voor de aanmaak van bouwmateriaal en vaatwerk. Op de 
Tertiaire cuesta’s van Oedelem-Zomergem en het Waasland werden in Zomergem (De Clercq & 
Thoen 1998) en Temse (Van Roeyen 1997b) producties van dakpannen in de Romeinse tijd 
vastgesteld. Vooral in het Waasland zou de klei-ontginning volgens Thoen (1989; 1996: 51) op bijna 
industriële wijze zijn gebeurd. Uit mineralogisch onderzoek is echter gebleken dat het zogenaamde 
Waaslands grijs niet uit het Rupeliaan werd gemaakt maar wel uit de formatie van Tegelen, nabij 
Bergen-op-Zoom (De Clercq & Degryse 2008). Anderzijds blijkt de cuesta Oedelem-Zomergem 
mineralogisch gezien dan weer de meest waarschijnlijke herkomstbron te vormen van het 
zogenaamde Kustaardewerk (onderzoek auteur en P. Degryse, KUL, infra). 
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Figuur 7.11 Grote volumes tertiaire paniseliaan veldsteen werden aangewend als funderingsbasis van een 
gebouw uit de Romeinse tijd te Aalter-Loveld (Foto: KLAD; Hoorne, De Clercq & Verbrugge 2007: Fig 14). 

7.6.2.4 Hout 

Uit de nederzettingen in houtbouw kan men afleiden dat hout in grote hoeveelheden moet zijn 
gebruikt, zowel als bouwmateriaal maar ook als brandstof. Hoewel de omvang van het rooien van 
hout nog nooit geschat is, moet het wellicht tot een ware “clearance” in het landschap hebben 
geleid, met alle mogelijke ecologische gevolgen van dien. Onderzoek van een laat-Romeinse 
waterput uit Oudenburg heeft evenwel sterke aanduidingen opgeleverd voor de toepassing van 
hakhoutbeheer in de Romeinse tijd, wat er zou kunnen op wijzen dat men zich bewust was van de 
nood tot een goed beheer van de houtreserves (Vanhoutte al., in druk). Dit werd eerder al in het 
noordoosten van Gallië vastgesteld (Bernard 2003). Geschreven en archeologische bronnen wijzen 
op het actief beheer van bossen door saltuarii, de beheerders van het saltus (Visser 2008). Ook de 
aanmaak van houtskool als afgeleid product van hout achten we niet onmogelijk. Een minder 
bekende afgeleide grondstof van hout is teer. Uit chemisch onderzoek van een vettige, zwarte 
coating op de rand van handgevormd aardewerk uit Aalter en Kluizendok is gebleken dat die 
gemaakt was van teer, gewonnen uit het hout van berk of spar. Als dit extraheringsproces voor de 
afwerking van aardewerk op touw werd gezet, is het ook heel aannemelijk dat dit voor allerhande 
andere, meer voor de hand liggende doeleinden werd gevoerd. We denken hierbij bijvoorbeeld aan 
de scheepsbouw waar het als dichtingsmiddel bruikbaar is. Meer specifiek in het quasi boomloze 
landschap van de getijdenschelde is de ontginning van fossiele den aangetoond in Borsele (infra; 
Sier 2003). 
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7.7 Landschap en vegetatie in de dekzandgebieden en de tertiaire 
hoogten tijdens de middeleeuwen 

Tijdens de vroege en volle middeleeuwen bevonden het dekzandgebied en de zones van de Tertiaire 
hoogten zich onder dicht bos. Verhulst (1966: 57) toonde aan dat het natuurlandschap tijdens de 
vroege Middeleeuwen een vrijwel aaneengesloten geheel vormde, bestaande uit bossen en 
heidevelden, dit in tegenstelling tot de leemgronden zuidelijker waar een afwisseling van bos en 
cultuurland overheerste. Verhulst maakte aannemelijk dat deze verschillen bodemgerelateerd 
waren, met heide en bos op de schrale zandgronden in het studiegebied. Verschillende grote 
boscomplexen strekten zich over het dekzandgebied uit, ondermeer het nemus intra Scaldam et 
dormam en het bos Mentocht centraal-oostelijk in het studiegebied, het Koningsforeest verder oostelijk 
in het Waasland, het Sceldeholt tussen Leie en Schelde (9de eeuw) en het bos Herualdoluco in de 
pleistocene kustrandzone (Figuur 7.12.). Deze gronden geraakten vanaf de 10de en vooral in de 
12de-13de eeuw steeds meer versnipperd door ontginningen (Verhulst 1966; Tack, Van Den Brempt 
& Hermy 2002: 18-40).  
 

 

Figuur 7.12 Verspreiding op het pleistocene deel van het studiegebied van de grote bos en heidecomplexen 
en het veen rond 1000AD, voor de grote middeleeuwse ontginningen een aanvang genomen hadden 
(bleekgrijs: bos; grijs: heide; donkergrijs: veen)(Tack, Van Den Brempt & Hermy 2002: 19). 

In het westelijk deel van het studiegebied gebeurde hetzelfde met de wastinas, de woeste 
zandgronden bestaande uit heide en schaarse bomengroei. Uitgestrekte heidegebieden zoals het 
Bulskampveld en Beverhoutsveld ten zuidwesten van Brugge, het Scheldeveld tussen Leie en 
Schelde of het Maldegemveld op en rond de cuesta Oedelem-Zomergem zijn het ecologisch 
eindresultaat van door begrazing en kap gedegenereerd bos. Deze zeer onvruchtbare 
gemeenschappelijke gronden werden op initiatief van gravin Johanna van Constantinopel als laatste 
gebieden in ontginning gebracht. Enkele ontginningshoeven zoals de hoeve van Burkel (opgezet 
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door de abdij van Ter Doest), Papinglo (opgezet door de abdij van St. Baafs) en Drongengoed 
(opgezet door de abdij van Drongen) op en rond de cuesta Oedelem-Zomergem faalden in hun 
pogingen (Verhulst 1966: 86; Verhoeve 2004). Het moge duidelijk zijn dat alhoewel de beschreven 
situatie slaat op de vroege en volle Middeleeuwen, de toestand in de late IJzertijd en de Romeinse 
tijd vergelijkbaar moet zijn geweest. Voor de industriële revolutie bleven de inherente, uiterste 
schrale eigenschappen van zand- en kleibodem bepalend voor de vegetatie en de landbouwvoering.  

7.8 Besluit 

De gegevens die ons uit de historische, archeologische en paleo-ecologische bronnen ter 
beschikking staan mogen dan wel niet zo rijkelijk voorhanden zijn, toch menen we dat er een eerste 
inzicht in het landschap kan uit afgeleid worden. Diverse grotere landschappelijke eenheden 
tekenen zich op basis van de geologie en geomorfologie af, elk met hun eigen karakteristiek 
ecologisch potentieel voor exploitatie. Het onderscheid tussen het kustgebied en de kwartaire en 
tertiaire gronden van het hinterland is daarbij om evidente redenen het grootst. 

Uit de voorliggende data blijkt dat het landschap in en buiten het kustgebied tijdens de Romeinse 
tijd volop in ontginning is genomen, al bleven er toch nog forse delen bebost blijkens de 
pollendiagrammen. Voorzichtigheid is hier echter geboden, vermits deze beeldvorming vooral tot 
stand kwam door analyse van contexten uit nederzettingsmilieu, bijna per definitie meer open 
gebieden. Ook staan ons geen pollenreeksen ter beschikking die de situatie in de Late IJzertijd 
schetsen. Anderzijds wijzen de zeer recente resultaten uit Kluizendok dan weer op de aanwezigheid 
van dichte bossen in het lager gelegen dekzandgebied nog tijdens de volle tweede eeuw. De stelling 
van Munaut (1988: 19) dat het beboste karakter van Gallia Belgica niet uit de feiten af te leiden valt, 
behoeft hier mogelijk bijstelling. 

Het chemisch en fysisch inherent marginaal karakter voor akkerbouw die de zand- en tertiaire 
kleibodems bezitten, heeft er wellicht toe geleid dat dit gebied lang onder bos is gebleven en zeker 
geen graanzolder vormde voor z’n bewoners, laat staan surplus kon genereren voor het Imperium 
Romanum. Cerealia werden nooit in grote mate opgemerkt en zijn qua soortensamenstelling vooral 
gericht op de minder rendabele soorten zoals pluimgierst, gerst en rogge. Graanteelt was bijgevolg 
beperkt (Verbruggen 2001: 15). Anderzijds moeten de zandgronden andere landschappelijke troeven 
geboden hebben, zoals de mogelijkheid tot het hoeden van varkens in het bos, bosbouw, schapen- en 
geitenteelt op de drogere gronden en runderteelt op de meer vochtige plaatsen of ook zelfs in het 
bos. Dit had zeker consequenties op de sociale en ideologische opbouw van de gemeenschappen die 
leefden in deze landschappen. Niet alleen was het landschap en wat het van grondstoffen aanbood 
een determinerende economische factor, het was evenzeer een sociaal-cultureel bepalend element. 
Zo bracht Roymans (1996) deze zandige landschappen in verband met een pastorale samenleving, 
die hij op antropologische gronden meer behoudsgezind en traditioneler omschrijft dan de op 
graan- en surplusproductie gerichte agrarische gemeenschappen die de zuidelijke loessgronden 
bewoonden. 

Het landschappelijk beeld met betrekking tot het kustgebied is eveneens diffuus. Zeer recent pas 
werd inzicht verworven in het nederzettingssysteem. Duidelijk is wel dat ook hier onder andere 
door dijken en terpachtige structuren men het landschap onder exploitatie probeerde te brengen. 
Een veraarding van het veen vanaf de late IJzertijd moet een extra stimulans hiervoor zijn geweest. 
Door inklinking en erosie zakte dit gebied echter al snel terug dieper en geraakte het weer 
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overstroomd. De geleidelijkheid van deze processen en de inbreng van de mens zijn in de huidige 
modelvorming hieromtrent belangrijk geworden. Belangrijk is verder ook dat de Westerschelde 
minstens als forse getijdengeul diep tot in het binnenland was doorgedrongen. De holocene 
rivieralluvia blijven echter tot op heden een grote onbekende. Lage pollenspectra voor boompollen, 
suggereren misschien dat ze ook op één of andere wijze in gebruik waren of aan snelle sedimentatie 
onderhevig waren. 

Tot slot wensen we er op te wijzen dat de beschrijvingen van de Antieke Auteurs, hoe beknopt, 
anekdotisch of propagandistisch ze soms ook mogen zijn, in het licht van bovenstaande 
uiteenzettingen misschien toch niet zo ver af stonden van de realiteit als men op het eerste gezicht 
denkt. 
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Hoofdstuk 8  

Chronologie en verspreiding van de bewoning 

8.1 Inleiding 

Sinds 1995 is er sprake van een duidelijke en forse toename in het aantal en de oppervlakte van de in 
beheersarcheologische context aangesneden nederzettingen uit de late IJzertijd en vooral de 
Romeinse periode (supra). In totaal zijn uit opgravingen, toevalsvondsten en prospecties 
(luchtfotografisch en / of op het veld) in de beheersbestanden van de CAI en Archis databanken 189 
vindlocaties uit de late IJzertijd (400BC-50BC)1 en 859 voor de Romeinse tijd (50BC-410AD) gekend. 
Deze toename laat het verwerven toe van kenniswinst op het vlak van de verspreiding, de structuur 
en de transformaties die deze inheemse woonplaatsen ondergingen doorheen de landschappen en 
de tijd. De beschikbare gegevens zijn misschien nog vrij schaars te noemen wanneer vergeleken met 
bijvoorbeeld het noorden van Frankrijk of Nederland, toch laten ze toe om syntheses en hypotheses 
te formuleren omtrent de landelijke bewoning binnen het studiegebied, en dit zeker in vergelijking 
met de onderzoeksstand en beeldvorming die één of twee decennia geleden werd geformuleerd voor 
de regio of in vergelijking met andere delen van Vlaanderen. In dit hoofdstuk wordt de verspreiding 
en algemene chronologie van de nederzettingen over het landschap besproken. We richten ons 
daarbij enerzijds op het dynamische landschap bij de kust en vervolgens op de dekzandgronden en 
tertiaire hoogten in het hinterland van de mariene gebieden. Gezien de beperkte aantallen sites 
worden de geografische verspreiding en de chronologie voor het kustgebied gezamelijk besproken. 
Voor de andere landschappen werd dit gescheiden gedaan gezien de complexiteit van de 
problematiek van occupatie op verschillende landschappelijke deelgebieden enerzijds, en de 
verschillen in chronologie van de sites op de landschappen anderzijds. 

                                                             
 
 
1 Situatie maart 2009 
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8.2 Chronogeografische verspreiding van de landelijke bewoning 
in de kustlandschappen 

8.2.1 Het gegevensbestand 

De kennis van de verspreiding en de aard van de bewoning uit de IJzertijd en de Romeinse tijd in de 
Vlaamse en Zeeuwse kustgebieden, het eco-regionale Kustpolderdistrict, is uiterst beperkt. Het 
aantal vondsten dat sinds de 18e en 19e eeuw in de Vlaamse Kustvlakte aan het licht kwam mag dan 
wel hoog zijn (Thoen 1978; 1987), hun vondstcontext is zoals hoger gezegd, meestal bijzonder 
diffuus te noemen en uit de vele vindplaatsen kon Thoen geen enkele duidelijke civiele 
bewoningssite weerhouden, de grote nederzetting van Wenduine niet te na gesproken. Thoen lijstte 
wel 42 vondsten “in situ” op voor de gehele Kustvlakte, dus ook tot aan de Franse grens verder 
zuidelijk buiten het studiegebied, doch wanneer in detail de vondstcontext wordt nagegaan, blijkt 
toch hun beperkte bruikbaarheid voor analyse. Immers, van de 42 sites werden er slechts drie 
tijdens opgravingen ontdekt: Oudenburg (militair), Zoutenaaie (later verworpen als Romeins in situ) 
en Dudzele (een laag); nog eens drie kwamen door duin - of stranderosie aan het licht (onder andere 
Mariakerke-Raversijde) en alle anderen in de veenderijen of bij infrastructuurwerken, zo ondermeer 
de zoutziederssite van Leffinge. Het feit dat de helft van deze vondsten (24) vooral op het 
schorregebied werd gevonden, lijkt niet onlogisch vermits dit terrein vrij geschikt moet zijn 
geweest voor –tijdelijke- bewoning. Anderzijds is het beeld natuurlijk ook in sterke mate beïnvloed 
door allerlei factoren en post-depositionele processen van natuurlijke en kunstmatige aard zoals 
erosie door de zee, compactering, of zelfs de plaats van bodemingreep door infrastructuurwerken 
(Thoen 1978: 62). Het bilan dat Thoen eerst in 1978 en later in 1987 kon presenteren was dus 
uitermate schraal voor wat betreft de kennis van de aard van de bewoning, niettegenstaande de vele 
vondsten. Dit beeld zette zich onveranderd verder tot ca. 2000. Wanneer hieronder beschouwingen 
worden gemaakt met betrekking tot de verspreiding en in volgend hoofdstuk met betrekking tot de 
karakterisatie van de bewoning, dan moeten deze dus steeds tegen het licht gehouden worden van 
de beperktheid van de beschikbare dataset en de contextuele onzekerheid van vele complexen.  

8.2.2 Het landschap 

Op basis van de geomorfologische en bodemkundige studie is gebleken dat het gebied onder 
mariene invloed vanaf de late IJzertijd door een daling in de zeespiegel meer geschikt werd voor 
bewoning. Oeverwallen, oude schorren en zoutweiden en zeker ook de kustduinengordel moeten 
bewoning hebben toegelaten (Mostaert 1987; 2000; Vos & van Heeringen 1997). Door de vondst van 
een imposant dijkensysteem nabij Oostende te Walraversijde en te Serooskerke op Walcheren, is 
echter duidelijk gebleken dat men in de Romeinse tijd ook actief heeft getracht het landschap onder 
controle te brengen en de inbraakgeulen in te dijken (supra; Pieters 2007; 2008; De Clercq & Van 
Dierendonck 2008; Van Dierendonck & Dijkstra 2008). Ook de rectilineaire krekenstelsels in het 
Oudland van Stalhille-Houtave en op Walcheren en Zuid-Beveland (Thoen 1987a: 66; Ovaa 1971) 
wijzen mogelijk op een grootschalige en meer systematische ontginningspolitiek tijdens de 
Romeinse tijd. Toch wees het paleo-ecologisch en geomorfologisch onderzoek in Vlaanderen (cfr. 
bv. Schelvis & Ervynck 1992) er op dat de invloed van de zee steeds tot aan de rand van het 
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pleistocene hinterland is blijven reiken, en dit wellicht via de grote inbraakgeulen die tijdens vloed 
en springtij het zeewater diep het binnenland konden instuwen. De invloed van de zee moet 
wellicht nog vrij groot zijn geweest wat leidde tot de noodzaak om zich te vestigen op meer stabiele 
bewoningsplaatsen. Het is deze drang en zoektocht naar hogere bewoningsplaatsen die vooral in de 
aard van de bewoning naar voor komt (infra). 

8.2.3 Het Zeeuwse kustgebied 

In Zeeland kan vastgesteld worden dat de bewoning uit de late IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd er 
voornamelijk geconcentreerd voorkomt in het noorden van Walcheren en op Zuid-Beveland (Figuur 
8.1). De vondsten en sites situeren zich vooral achter het duinengebied of op het veen nabij en langs 
de Oosterschelde. Het veen was er in die tijd al sterk aan het uitdrogen. Vanaf de Flavische tijd lijkt 
echter ook de rest van het gebied op meer systematische schaal in cultuur genomen te zijn. Het 
onderzoek in Borsele (Sier 2003) heeft onomwonden aangetoond dat de bewoning er op een 
veraardend veen was gevestigd dat al scheuren vertoonde vooraleer de eerste huizen er werden 
opgetrokken. Opvallend is dat de bewoning er afbrak rond het midden van de tweede eeuw en vrij 
snel door een kleidek werd overdekt, wat op een intense toename van de mariene activiteit lijkt te 
wijzen rond het midden van de tweede eeuw of kort nadien. Opvallend is verder dat binnen het 
gebied geen enkele site een continue occupatie vertoont van de late IJzertijd tot in de tweede eeuw. 
Alle ons bekende vindplaatsen blijken te dateren van voor of na het midden van de tweede eeuw; 
laat-Romeinse bewoning is zelfs ongekend, al lijken sommige vondsten uit de strandgordels bij 
Domburg er een occupatie te suggereren (Van Eert 2003). Enige uitzondering die toch op 
continuïteit zou kunnen duiden is de noordelijke, net buiten het studiegebied gesitueerde 
nederzetting van Haamstede-Brabers, gelegen op de hoger gelegen strandwal ten noorden van de 
monding van de Oosterschelde (prov. Zuid-Holland)(Trimpe-Burger 1995). Ook de tempels van 
Colijnsplaat en Domburg waren wellicht op stabielere landschappelijke posities op strandwallen 
gebouwd. 

8.2.4 Het Vlaamse kustgebied 

In het Vlaamse deel van het kustgebied kan er op basis van de studie van Thoen en de daar 
gepresenteerde kaarten (Thoen 1987a: Fig. 29-31) opgemaakt worden dat de bewoning uit de 
Romeinse tijd er vooral op de schorren gesitueerd was en dat er voor de tijd tussen 170 en 270AD 
steeds meer aanduidingen zijn dat het achterliggende “verdronken” veengebied ook daadwerkelijk 
bewoond werd. Vondsten uit de La Tène III en uit de vroeg-Romeinse tijd, i.c. Augusteïsche, 
Tiberische of Claudische periode, zijn echter zeer opvallend afwezig in het Vlaamse Kustgebied. Het 
oudste dateerbare gepubliceerde stuk materiële cultuur is een Drag. 29 uit de Neronische tijd, 
gevonden in Mannekensvere (Thoen 1978: Fig. 51). Dit is een frappante discrepantie met het 
Zeeuwse gebied waar wel occupatie uit de late IJzertijd en vroeg-Romeinse periode werd 
geregistreerd. Dit verschil correspondeert mogelijk ook met een historische realiteit. Anderzijds kan 
het beeld ook sterk beïnvloed zijn door de aard van de observaties vermits de meeste vondsten in de 
Vlaamse Kustvlakte gebeurden bij veenwinningen, waarbij wellicht meer oog zal geweest zijn voor 
de opvallende, meer waardevolle vondsten zoals importaardewerk. Dit bereikte echter maar pas 
vanaf de Flavische tijd het studiegebied op grote schaal zodat het goed mogelijk is dat de vroeg-
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Romeinse handgemaakte waar door de veenarbeiders niet werd opgemerkt of niet bijzonder genoeg 
werd bevonden om weerhouden te worden. Slechts heel onlangs werd bij veldprospectie in Bredene 
een wandscherf in terra rubra van een tonvormige beker (Deru P13-21) met wafelvormig decor 
aangetroffen2. Het is het oudste importstuk ons bekend tot op heden in het Vlaamse Kustgebied. Dit 
onderstreept wellicht het feit dat het beeld van menselijke afwezigheid in de Vlaamse kustvlakte 
tussen 100BC en 70AD wellicht ook deels te maken heeft met een meer beperkte visibiliteit en 
herkenbaarheid van het materiaal en een stand van onderzoek. Dat er in meer algemene termen wel 
sprake is van een graduele groei van het aantal vindplaatsen naar de tweede en derde eeuw toe, lijkt 
ons op basis van het katerend werk van Thoen en de vondsten gedaan sinds 1990, toch wel zeer 
aannemelijk te zijn. Thoen registreerde overigens een stijgend aantal vondsten naar de derde eeuw 
toe in het kustgebied (Thoen 1978; 1987). Voor wat betreft de laat-Romeinse tijd is het aantal 
vondsten, behoudens de militaire contexten te Oudenburg en het aangrenzende pleistocene 
hinterland, nihil te noemen. Deze verlating van het kustgebied werd vroeger met transgressies in 
verband gebracht. We stelden hoger echter al vast dat deze modellen heden ten dage niet meer 
gevolgd worden. Bovendien wordt ook een zeer sterke verlating van het pleistocene hinterland 
vastgesteld (infra). 

                                                             
 
 
2 Prospectievondst P. Laloo, Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent. 
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Figuur 8.1 Verspreiding van de vindplaatsen uit de late IJzertijd en de Romeinse tijd met aanduiding van de 
voornaamste opgravingssites (stand van zaken 03/2009). 
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8.3 Chronogeografische verspreiding van de landelijke bewoning 
in het dekzandgebied en op de tertiaire hoogten 

8.3.1 Het gegevensbestand 

Het beeld van een quasi leeg dekzand- en cuestagebied dat voor een groot deel van het studiegebied 
tot in 1990 overheerste, is sinds 1995 drastisch gewijzigd. Hoger werden al de oorzaken hiervan 
uiteen gezet (Hoofdstuk 4, 5). Toch kan ook niet worden gesteld dat het gebied een evenredige 
verspreiding van onderzochte vindplaatsen kent. Hiermee moet terdege rekening gehouden worden 
bij de interpretatie van de nederzettingsstructuur en de dichtheid van de bewoning. Anderzijds is de 
voorliggende dataset kwantitatief en kwalitatief vrij uitgebreid te noemen, wat zeker in vergelijking 
met een decennium terug, breder onderbouwde gevolgtrekkingen toelaat op basis van ruimer 
onderzochte boerderijen. Anders dan bij de kustgebieden is een meer gedetailleerde analyse van de 
verspreiding, chronologie en karakterisatie van de bewoning in deze landschappen mogelijk. 

8.3.2 De geografische verspreiding en clustering van de bewoning op de 
dekzandgronden en de tertiaire hoogten 

Over de niet-Holocene landschapsdelen heen gezien, is er een duidelijke clustering waar te nemen 
van sites op verschillende locaties binnen het landschap. Dit blijkt zowel uit de resultaten van 
luchtfotografie en veldkartering als uit wetenschappelijke en beheersmatige opgravingsprojecten. 
Deze concentratiegebieden (Figuur 8.1) zijn: 

 
• de pleistocene kustrandzone en de dekzandrug in de regio Gistel-Brugge meer specifiek 
• de zandige randzone rondom de cuesta Oedelem-Zomergem meer specifiek met de 

kanaaldepressie van de Hoogkale/Durme in de regio Zomergem-Aalter in het zuiden en de 
grote dekzandrug ter hoogte van Maldegem-Adegem in het noorden  

• de dekzandruggen langsheen de rivieren Kale, Leie en Schelde 
• het Waasland met enerzijds de cuestazone en anderzijds de grote dekzandrug meer specifiek 

in de regio Stekene-Kemzeke-Sint-Gillis-Waas. 
 
Op basis van de indelingen in ecoregio’s betreft dit respectievelijk: 

 
• het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict 
• het zandig Maldegems cuestadistrict 
• het westelijk zandig Booms cuestadistrict 
• het Vlaamse pleistocene riviervalleiendistrict met ondermeer het noordelijke deel van het 

zandig Poekebeekdistrict 

Anderzijds tekenen zich ook duidelijk gebieden af met een opvallend schaarste aan vindplaatsen. 
Het betreft landschappelijk gezien voornamelijk de lager gelegen dekzandgebieden van: 

 
• het interfluvium van Schelde-Leie 
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• het interfluvium van de Durme-Schelde in de regio Lokeren-Lochristie-Zaffelare-Laarne 
• het gebied ten noordwesten van Gent dat wordt begrensd door de grote dekzandrug 

Maldegem-Stekene in het noorden, de cuesta Oedelem-Zomergem in het westen, de Kale in 
het oosten en de dekzandruggen langsheen de Schelde in het zuiden 

• de noordelijke helling van de grote dekzandrug Maldegem-Stekene in de overgangszone naar 
de mariene landschapsdelen  

• de hoogste delen van de cuesta Oedelem-Zomergem en het plateau van Wijnendale waar 
tertiaire sedimenten dagzomen 

• de riveralluvia 
 

Op basis van ecoregionale patronen zijn deze zones minder scherp te vereenzelvigen met de 
gemaakte landschapsindeling. Toch betreft dit onder andere: 

 
• het zandig en lemig Scheldeinterfluviumdistrict 
• het zandig Houtlandcuestadistrict 

 
De oorzaken voor de discrepanties in bewoningsdichtheid zijn meervoudig en reflecteren wellicht 
zowel het resultaat van een concentratie en status quaestionis van onderzoek als een historische 
realiteit. Hoger wezen we al op de werkzaamheden van meerdere archeologische diensten en het 
voorkomen van wetenschappelijke onderzoeksprojecten in het studiegebied. Dit had zeker gevolgen 
voor de kansen tot ontdekking van sites en de beeldvorming. Vooral de invulling van het voorheen 
“lege” gebied ten noordwesten van Gent kan als een goed voorbeeld hiervan gelden. De regio werd 
immers slechts goed en wel gedocumenteerd toen er vanuit de Universiteit Gent en de Provincie 
Oost-Vlaanderen zowel vanuit wetenschappelijk als beheersmatig standpunt intensief onderzoek 
werd gevoerd in een voor 1990 zo goed als leeg gebied. Hetzelfde geldt ook voor de regio rond en 
vooral ten westen van Brugge waar door intensieve werfopvolging door Y. Hollevoet (IAP) en B. 
Hillewaert (RAAKVLAK) een aanzienlijk aantal sites werd aangetroffen op de kustrandzone en 
langsheen de Romeinse weg Oudenburg-Brugge (de Zandstraat) in het bijzonder. De dichtheid van 
sites langsheen de Kale, Leie en Schelde werd ook vanuit de Universiteit Gent, vooral dan door het 
actief prospectie-onderzoek door luchtfotografie en veldkartering en door het doctoraatsonderzoek 
van F. Vermeulen breder onderbouwd. Deze trend werd door intensieve werfopvolging vanuit de 
Provincie Oost-Vlaanderen en sinds enkele jaren door de Kale-Leie Archeologische Dienst verder 
gezet. Het dichte bewoningspatroon dat in het Waasland naar voor komt kan dan weer 
teruggevoerd worden op het werk van de Universiteit Gent dat zich eerst op de kartering van het 
hele gebied richtte en zich vervolgens door luchtfotografie en opgravingswerk op het deel Stekene-
Kemzeke-Sint-Gillis-Waas van grote dekzandrug heeft toegespitst, dit in samenwerking met de 
Archeologische Dienst Waasland. Deze dienst bracht de laatste jaren ook meerdere delen van erven 
aan het licht in de regio ten zuiden van dekzandrug en bij de Schelde. Vermelden we tot slot dat de 
kleinere concentratie aan vindplaatsen in het oostelijk deel van de Scheldevallei tussen Gent en het 
Waasland vooral te herleiden is tot werfopvolging vanuit de provincie Oost-Vlaanderen en het 
onderzoek van de Gentse Universiteit op de site Destelbergen-Eenbeekeinde. 

Het leidt dus geen twijfel dat de concentratie aan sites in bepaalde landschapsdelen zeker deels 
terug kan gevoerd worden op de gelokaliseerde intensiteit aan werfopvolging of wetenschappelijke 
onderzoeksprojecten die in dat gebied gevoerd werden, terwijl ogenschijnlijke lege gebieden 
misschien juist minder bedeeld werden met onderzoek. Bepaalde gebieden zoals de lage zandregio 
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tussen Schelde en Leie, de regio rond het plateau van Wijnendale ten zuiden van Brugge, de top van 
de cuesta Oedelem-Zomergem en het interfluvium tussen Durme en Schelde zijn immers zones met 
een lagere economische ontwikkeling, meer bos en natuurgebieden en veel landbouw. Deze meer 
kleinschalige economische activiteit met minder en vooral kleinere afgravingen voor bouwwerken 
leidt bijgevolg tot een lagere kans op detectie van archeologische sporen. Het gebied ten 
noordwesten van Gent, een deel van het Wijnendale-plateau of het interfluvium van Durme-Schelde 
werden bovendien tot op heden niet tot nauwelijks bedeeld met gerichte wetenschappelijke 
onderzoeksprojecten en ze vallen ook niet in het bevoegdheidsterritorium van regionale 
archeologische diensten verantwoordelijk voor het beheer van het lokale archeologisch 
patrimonium. Bijgevolg kan voor de ogenschijnlijke lege gebieden niet zomaar worden aangenomen 
dat hun ogenschijnlijke bewoningsleegte ten volle correspondeert met een historische realiteit.  

Anderzijds zijn er toch enkele onderbouwde argumenten aan te reiken die er op wijzen dat er wel 
degelijk sprake kan zijn van clustering van bewoning, zei het dat de discrepanties mogelijk minder 
uitgesproken zijn dan ze zich uit de voorliggende data laten afleiden. Zo kon Vermeulen (1992a: 169) 
voor het lagere dekzandgebied in het interfluvium van Schelde en Leie bij veldprospectie vaststellen 
dat sites uit andere perioden er wel aanwezig waren en het wellicht om een effectief dunner 
bevolkte zone ging dan de hogere randzones van de rivieren die het gebied omsloten. Ook onze 
eigen veldprospecties op de cuesta Oedelem-Zomergem brachten ondanks intensief karteringswerk 
opvallend minder vindplaatsen aan het licht op de top van de kleihoogten dan aan hun zandige basis 
en randzones. De bewoning op de top blijkt er vooral geconcentreerd op enkele zandige 
opduikingen. Sites uit de steentijd bleken er evenwel wel goed vertegenwoordigd te zijn. Ook de 
luchtfotografische waarnemingen van J. Semey lijken het beeld te confirmeren al zijn deze 
waarnemingen meer dan waarschijnlijk sterk beïnvloed door de grotere kans op waarneming van 
cropmarks op de hoger gelegen, droge dekzandruggen. 

Meer doorslaggevende argumentatie kan gevonden worden in enkele grootschalige 
archeologische projecten die in recente jaren toch ook de lagere dekzandgebieden hebben 
doorsneden. Zo konden we zelf in 2000 bij de archeologische begeleiding van afgravingen van een 
meerdere ha. groot terrein op de industriezone “Lozen Boer” gelegen in Lochristi in het 
interfluvium van Durme en Schelde, geen archeologische sporen opmerken. Ook de bouw van de 
drukkerij voor het dagblad De Morgen op het industrieterrein “E17-3” te Lochristi-Lokeren, de 
aanleg van het golfterrein in Wachtebeke-Puyenbroek en de verdere uitbreiding van de 
industriezone “Lozen-Boer” in 2005 bracht in hetzelfde landschapsdeel geen vindplaatsen aan het 
licht (Cherreté 2006). Hetzelfde beeld verkregen we zelf bij de opvolging enkele afgravingen van 
meerdere ha. groot op de industriezone Prijkels te Deinze in het interfluvium van Schelde en Leie. 
De intensieve archeologische begeleiding bij de bouw van de aardgasleiding Zeebrugge-Raeren, het 
zgn. vTn-project in 1997-1998 bracht misschien nog meer overtuigende bewijsvoering aan voor het 
bestaan van concentratiegebieden aan bewoning (De Clercq & In ’t Ven 2005; De Clercq et al. 2005c). 
Tussen Brugge en de Dender doorkuiste deze pipeline zowel het relatief vlakke dekzandgebied als de 
cuesta op grootschalige en technisch uniforme wijze. Het was met andere woorden een “random-
sample” doorheen het landschap waarbij men vanuit archeologische zijde ook gedwongen werd te 
kijken naar de lager gelegen arealen. Uit dit project is ondermeer gebleken dat de top van de cuesta 
Oedelem-Zomergem, het gebied ten oosten en zuidoosten van Gent en meer bepaald het 
zuidwestelijke deel van de stad Lokeren en de regio Lochristi-Zaffelare-Zeveneken opmerkelijk leeg 
waren voor zowat alle perioden voorafgaand aan de vroeg-Moderne tijd. Het bodemprofiel op het 
vTn-project ten oosten van Gent vertoonde bovendien een overwegend goed ontwikkelde en 
meestal ook vrij gaaf bewaarde podzolen, doorspekt met vaak tientallen windvallen. Plaatselijk 
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kwamen kleinere zandkopjes voor. Deze laatste waren wellicht te klein om een vorm van bewoning 
aan te trekken. Uit de goed bewaarde humuspodzolen kan afgeleid worden dat het bos- of 
heidelandschap pas laat en zeker niet intensief voor landbouw in gebruik is genomen. Vergelijkbare 
observaties konden gemaakt worden bij de opvolging van een aardgasproject tussen Leie en Schelde 
(Vermeulen 1992a: 39). 

Ook in enkele licentiaatsverhandelingen die de veldkartering van een welbepaalde gemeente als 
doel hadden is het zeer frappant om vast te stellen dat de lager gelegen zandregio ten noorden van 
Gent in de gemeenten Ertvelde (Wolf 1986) en Evergem (Verlot 1984) of het Schelde-Durme 
interfluvium te Lochristi (Cardon 1992) en Zaffelare (Kerrinkcx 1989) zeer weinig tot zelfs geen 
vondsten uit de late IJzertijd of de Romeinse periode opleverden. 

Uit de weliswaar dun gezaaide landschapsecologische indicatoren konden we hoger (Hoofdstuk 
7) afleiden dat de lagere dekzandgebieden van het ecodistrict van de pleistocene riviervalleien 
wellicht nog een half-natuurlijk, sterk bebost landschap bezaten. Pollenanalytisch onderzoek in 
Evergem-Vierlinden (Verbruggen 1984), maar ook Eke-Molen (Vermeulen 1988 met nota 
Verbruggen) resulteerde in pollenspectra die een open boslandschap suggereren. Zeer recent 
onderzoek uitgevoerd in Kluizendok waar enkele nederzettingen gelegen waren op een zwakke 
zandige verhevenheid in een laag zandgebied, toont zelfs pollenspectra die duiden op de 
aanwezigheid van zeer dicht bos in de volle tweede eeuw en terugkomst van het dicht bos na opgave 
van de nederzetting in late tweede tot vroege derde eeuw (Laloo 2008; onderzoek VIOE in 
uitvoering: K. Defroce, H. Van Calsteren). Dit duidt volgens de paleo-ecologen op de aanwezigheid 
van een oud en groot bosmassief dat een snelle regeneratie mogelijk maakte. 

Wanneer een vergelijking wordt getrokken naar wat er uit de (vroeg-) Middeleeuwse 
tekstbronnen en historisch-geografisch onderzoek bekend is (supra: Hoofdstuk 7; Verhulst 1966; 
1995; Tack, Van Den Brempt & Hermy 1993) dan blijken de genoemde lege gebieden te 
corresponderen met enkele grote, quasi onbewoonde bosmassieven. Bekend zijn het nemus intra 
Scaldem et Dormam en het bos Mentocht voor de regio tussen Durme en Schelde, en het Sceldeholt 
tussen Leie en Schelde. Enerzijds stemmen heidegebieden zoals het Maldegemveld op de cuesta 
Oedelem-Zomergem en het Bulskamp- en Beverhoutsveldgebied ten zuidwesten van Brugge ook 
deels overeen met de zones met geattesteerde leegte aan bewoning in de periode 100BC-400AD. 
Anderzijds zijn er ook Middeleeuwse bosmassieven zoals het Koningsforeest in het Waasland en het 
bos Herualdoluco op de kustrandzone die in de Romeinse tijd wel degelijk een dichte bewoning 
hebben gekend. Dat de kleigronden in het Waasland, die ook in de Middeleeuwen dicht bebost 
bleven, toch een dichte occupatie kenden in de Romeinse tijd, kan echter beter begrepen worden 
door het feit dat ze verkeersgeografisch gunstig gesitueerd waren en bovendien ook een grondstof 
(klei) bevatten die in centra zoals Tielrode of Temse kon worden verwerkt. Bovendien zijn ze 
afgedekt door vrij vruchtbare lemig zandgronden (Kiden 1989: 15). 

Een direct verband tussen de lagere occupatiedensiteit uit de late IJzertijd en de Romeinse 
periode op de lagere zandgronden en de tertiaire dagzomende kleimassieven enerzijds, en de 
aanwezigheid van grote bosmassieven en de trage ontginning van dezelfde gebieden in de 
Middeleeuwen mag dan ook niet zomaar en overal als directe aanname gelden. Wel denken we dat 
beide fenomenen voor sommige gebieden in hetzelfde oorzakelijk verband moeten bekeken worden, 
met name door de aanwezigheid van schrale, slecht gedraineerde gronden die weinig geschikt 
waren voor akkerbouw en wiens natuurlijke vegetatie uit bos moet bestaan hebben. Bovendien 
betreft het telkens gebieden die verkeersgeografisch gezien net minder geschikt waren door hun 
meer verwijderde ligging van de grotere waterlopen of die door hogere gronden nabij waterlopen 
werden afgezoomd. Ook zijn het regio’s met een lagere variatie in evolutie van de 
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landschapsgradiënt: er is met andere woorden weinig wisselwerking in de verschillende 
landschapstypes en ecotopen en bijgevolg ook een lager potentieel tot economische diversificatie. 

Dat de lage gebieden totaal non-attractief waren is blijkens recent onderzoek zeker geen te 
veralgemenen stelling. De ontdekking van een groot nederzettingscomplex uit de tweede eeuw te 
Evergem-Kluizendok (De Clercq et al. 2007; Laloo 2008) wijst er immers onomwonden op dat men in 
het lage gebied ten noorden van Gent een dicht bos heeft trachten te exploiteren tijdens de tweede 
eeuw. De boerderijen situeerden er zich op iets grotere, doch amper waarneembare verhevenheden 
in het lage zandlandschap en op een bodem die blijkens het pedologisch onderzoek erg schraal was: 
in de winter te nat en tijdens de zomer te droog om een succesvolle surplus-akkerbouw te kunnen 
ontplooien. De woonplaatsen bestonden er uit twee groepsnederzettingen van boerderijen in 
inheemse traditie die werden teruggevonden over 16ha, op een totaal van 160ha geëvalueerd areaal. 
Bovendien kwamen de kernen geconcentreerd voor. Het was overigens de eerste maal dat over zo’n 
groot aaneengesloten areaal een archeologische evaluatie kon gemaakt worden in België, bovendien 
in een regio met laag archeologisch potentieel op het vlak van bodem en archeologische voorkennis 
(CAI) en waarin geen archeologische dienst courant actief was tot voor 2003 (oprichting KLAD). Het 
belang van het onderzoek in Kluizendok situeert zich dus niet alleen in de wetenschappelijke 
resultaten met betrekking tot de ontginning van een marginaal landschap, maar ook in zijn 
methodologische en beheersmatige consequenties en meer bepaald in het erkennen van de 
noodzaak tot het op het terrein met sleuven evalueren van slecht gekende gebieden met een laag 
potentieel in verwachtingsmodellen (De Clercq et al. in druk). Een consequente toepassing van deze 
methode zal meer dan waarschijnlijk nog meer dergelijke vindplaatsen in bodemkundig marginale 
gebieden aan het licht brengen. Dat deze gebieden plots heel dicht bezet zullen blijken te zijn met 
nederzettingen lijkt echter zeer onwaarschijnlijk. Hoogstens zal het bestaande beeld moeten 
genuanceerd worden waarbij in de lagere zones wel degelijk nederzettingen zullen gevonden 
worden, doch in een lager aantal en mogelijk met meer specifieke functies dan in de andere 
landschapsdelen. Dit maakt deze complexen echter des te meer interessant voor onderzoek en 
interpretatie. 

De recente vondsten in Kluizendok wijzen er meteen ook op dat de bewoningsleegte zoals ze uit 
de onderzoeksstand in sommige gebieden naar voor komt niet noodzakelijkerwijze betekent dat 
deze regio’s niet in bezit of exploitatie konden genomen worden of dat daartoe geen pogingen 
werden ondernomen. Zo kan de aanwezigheid van klei of hout een economische troef betekend 
hebben voor exploitatie vanuit de randzones, eventueel vanuit een systeem van seizoensgebonden 
activiteiten of door handelingen die weinig sporen in de bodem nalaten. Ook het hoeden van grote 
kuddes varkens in een soort van transhumance-systeem zoals dat voor de regio vastgesteld werd 
voor de Middeleeuwen behoort tot de –archeologisch weinig zichtbare- opties. Bovendien is het niet 
uitgesloten dat dergelijke grote bosgebieden tot het Imperiale eigendom van het saltus behoorden 
en door saltuarii werden beheerd of zelfs om religieuze redenen gemeden werden. 

Samenvattend kunnen we stellen dat zich op de niet-afgedekte gronden van het studiegebied 
duidelijke verschillen in bewoningsdichtheid aftekenen met enerzijds het voorkomen van 
concentratiegebieden en anderzijds regio’s met duidelijke lagere dichtheden aan bewoning. Tot de 
eerste gebieden behoren vooral landschappelijke en ecoregionale eenheden met een iets hogere 
topografie, met goede drainage en vaak gelegen nabij verkeersgeografisch gunstige locaties zoals 
waterlopen. Essentieel is ook de aanwezigheid van een landschappelijk uitgesproken gradiënt die de 
exploitatie van meerdere ecotopen mogelijk maakte. Tot de minder geschikte landschapsdelen voor 
bewoning behoorden voornamelijk de aaneengesloten lager gelegen dekzandgebieden en de toppen 
van de tertiaire dagzomende kleilagen, het verst verwijderd van landschappelijke gradiënten. 
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Deze waargenomen verschillen in bewoningsdichtheid weerspiegelen dus hoofdzakelijk 
landschappelijk, ecoregionaal bepaalde elementen, al kan deze perceptie ook ten dele vertekend zijn 
door de verspreiding van de onderzoeksactiviteit. Toch zijn we de mening toegedaan dat het beeld 
wellicht met een historische realiteit correspondeert, al moet er rekening worden gehouden met het 
feit dat de lege gebieden wellicht toch enige vorm van specifieke bewoning of archeologisch minder 
zichtbare activiteit hebben gekend. 

8.3.3 De chronologische evolutie van de bewoningsverspreiding op de 
dekzandgronden en de tertiaire hoogten 

8.3.3.1 Inleiding 

De dichte bezetting van sommige landschappelijke deelgebieden impliceert natuurlijk niet 
noodzakelijk een contemporaine en continue occupatie. Het is daarom van belang tot een zo goed 
en breed mogelijk doch kritisch onderbouwd beeld van de chronologie van de nederzettingen te 
komen. In de synthese hopen we een geïntegreerde visie op de chronologische en ruimtelijke 
ontwikkeling van de bewoning in het landschap te ontwikkelen, waarbij zowel elementen uit het 
nederzettingsonderzoek, de begraafplaatsen, rituele sites en de materiële cultuur zoals het 
aardewerk en de munten tot een gezamenlijk en consistent beeld leiden dat ook aan andere bronnen 
en feiten kan getoetst worden. Hieronder worden in functie van de kennis van de ruimtelijk-
chronologische evolutie van de rurale bewoning in het landschap, de dateringen van de 
vindplaatsen opgenomen zoals die in de sitedossiers en literatuur naar voor zijn gekomen. 

8.3.3.2 Methodologische problematiek 

Een probleem dat zich stelt in het opstellen van chronologische faseringen is het feit dat er wellicht 
maar een klein deel van het oorspronkelijk totale aantal nederzettingen tot op heden is onderzocht, 
en dan vaak over beperkte oppervlakte. Ook de uitgestrektheid van de sites vormt dus een probleem 
vermits een horizontale verschuiving van de bewoning vaak slechts door meer grootschalig 
onderzoek kan aangetoond worden. Menig maal stelden we overigens ook vast hoe vindplaatsen die 
aan het oppervlak quasi geen artefacten opleverden toch zeer uitgestrekte nederzettingscomplexen 
blijken te zijn bij opgravingen (bv. Aalter-Langevoorde, Knesselare-Kouter, Zele-Kamershoek). Dit 
zet aan om gegevens uit prospecties gebruikt voor het reconstrueren van occupatiepatronen en –
faseringen met de grootst mogelijke omzichtigheid te benaderen. Bovendien is de chronologie van 
de sites vaak gebaseerd op ceramiek en geïmporteerd aardewerk in het bijzonder, wat een mogelijke 
vertekening geeft voor die perioden waarin het importaardewerk vlot het Noordgallische platteland 
kon bereiken, i.c. de Flavische tijd tot vroege derde eeuw AD. Bovendien konden we voor Aalter-
Langevoorde door gecombineerd gebruik van een intensief programma van 14C-dateringen en 
aardewerkstudie aantonen dat niet noodzakelijk alle occupatiefasen van een nederzetting 
daadwerkelijk in het ceramiekspectrum zichtbaar zijn en dat bijgevolg een alternatieve visie op site-
fasering naar voor kan worden gebracht (Van Strydonck, Deschieter & De Mulder 2001; De Clercq & 
Vanstrydonck 2007). Ook de sterke evolutie in de kenniswinst en de aard en diversiteit van 
nederzettingssporen die in het laatste decennium aan het licht kwamen (infra), wijzen op het feit 
dat het staal aan ontdekte nederzettingen tot op heden wellicht maar een begin van 
representativiteit begint te vertonen. Wanneer hieronder hypothesen worden geformuleerd 
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omtrent de chronologische evolutie van het nederzettingslandschap, dan moeten deze met de 
grootste omzichtigheid begrepen worden. Aan verdergaande schattingen omtrent het aantal 
nederzettingen per landschapstype of per km² zoals voor de Leie-Schelde-regio werd voorgesteld 
(Vermeulen 1992a: 173-174) wensen we ons dan ook voorlopig nog niet te wagen. 

8.3.3.3 De late IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd (ca. 100BC-70AD) 

Het aantal sites uit de late IJzertijd en de La Tène III in het bijzonder is in het gehele studiegebied 
uitermate schaars te noemen (Figuur 8.2). Slechts drie bewoningssites (Aalter-Langevoorde, 
Vinderhoute-Molenbrug en Zele-Zuidelijke-Omleiding) en drie funerair / religieuze sites 
(Knesselare-Westvoorde, Ursel-Rozestraat en Oedelem-Wulfsberghe) leveren voldoende harde 
chronologische argumenten die voor een sterke plaatselijke continuïteit in de menselijke 
aanwezigheid pleiten tussen 100BC en 50AD. Echter, slechts in het geval van Aalter-Langevoorde en 
Ursel-Rozestraat komt deze continuïteit ook in structurele mate goed tot uiting waarbij 
grondsporen en materiële cultuur een goed gefundeerd beeld opleveren van de 
transformatieprocessen op de site. In Vinderhoute-Molenbrug, Knesselare-Westvoorde en Zele-
Zuidelijke Omleiding bleef het opgravingsareaal té beperkt om een goed inzicht in de evolutie in 
erfstructuur toe te laten, al duiden de vondsten en/of radiokoolstofdateringen toch op een grote 
kans tot continuïteit. De religieus / funeraire monumenten uit Oedelem-Wulfsberghe leverden dan 
weer vaak wijd uiteen lopende radiokoolstofdateringen op voor de opvulling van de monumenten 
en grachten. Enkele andere vindplaatsen zoals Belsele-Steenwerk, Brugge-Refuge, Sint-Denijs-
Westrem-Vliegveld, Sint-Martens-Latem-Brakel of Varsenare-d’Hooghe-Noene leverden wel 
elementen op die op een mogelijke continuïteit kunnen duiden, maar zijn vaak niet scherper te 
dateren dan algemeen “late IJzertijd”. Vaak ontbreekt het op deze sites ook aan het typische 
gidsfossiel-vaatwerk met halsribbel of radiokoolstofdateringen met niet gekalibreerde dateringen 
tussen 2150 en 2000BP. Een kritische evaluatie van het aantal mogelijke sites uit de late IJzertijd en 
La Tène III in het bijzonder resulteert dus in een verbazingwekkend beeld van quasi afwezigheid van 
vindplaatsen. Dit “continuïteitsprobleem” werd eerder door Vermeulen (1992a: 169-171) 
gesignaleerd voor het Leie-Schelde-gebied en kan ofwel het resultaat zijn van het niet herkennen 
van de vindplaatsen uit de La Tène III, of van een historische realiteit. 

Ondertussen is door grootschalig onderzoek toch wel degelijk gebleken dat vindplaatsen uit de 
late IJzertijd in het gebied aanwezig zijn en alsdusdanig kunnen herkend worden, zowel door het 
aardewerk als door absolute dateringsinstrumenten. Er blijkt echter ook en vooral uit de 
opgravingen sinds 1995 dat het aantal van deze vindplaatsen inderdaad uitermate schaars was op de 
dekzandgronden en de tertiaire hoogten, net als in de Vlaamse Kustlandschappen overigens, en 
bijgevolg wel met een historische realiteit in verband kan staan. Bovendien heeft grootschalig 
onderzoek op de meer vruchtbare zandleemgronden van het zuiden van de civitas Menapiorum 
ondertussen wél meerdere grote vindplaatsen uit de La Tène III aan het licht gebracht, onder andere 
te Wielsbeke (Hoorne & De Clercq 2008) en Harelbeke (De Logi et al. 2007) en in de ruime regio rond 
Lille en de Frans-Belgische grens (Leman-Delerive 1989; Quérel 2007). Eenzelfde beeld tekent zich 
ook af oostelijker op de leembodems in Nervisch gebied, onder andere in Erembodegem (M. Van de 
Vijver, Pers. meded.). Ook meerdere werven in de Antwerpse Kempen waarvan de HSL-Antwerpen-
Amsterdam voorlopig de meest sprekende resultaten opleverde (Delaruelle & Verbeeck 2004; 
Delaruelle, Verbeeck & De Clercq 2004) wijzen op de aanwezigheid van een groot aantal 
nederzettingen uit de laatste fasen van de IJzertijd. We zijn dan ook de mening toegedaan dat het 
beeld van een weinig dichte occupatie in de La Tène III in het studiegebied daadwerkelijk met een 
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historische realiteit overeenstemt. Op de mogelijke verklaringen hiervoor wordt lager dieper 
ingegaan. Wel kunnen we al stellen dat dit beeld des te frappanter is wanneer vergeleken met de 
dichte bezetting aan vindplaatsen uit de Flavische tijd of de tweede eeuw (infra) en zodoende een 
ware explosie suggereert van het aantal nederzettingen in een tijdsspanne van drie à vier 
generaties. 

Voor de vroeg-Romeinse periode, i.c. de periode onder de regeringen van Augustus, Tiberius, 
Claudius en Nero, verschilt het beeld in weinig van dat uit de La Tène III. Het aantal vindplaatsen 
mag dan wel wat zijn toegenomen, van een zeer dichte occupatie kan men nauwelijks gewag maken 
(Figuur 8.3). Ook hier stelt zich een mogelijk een probleem van archeologische visibiliteit vermits de 
systematische import van goed dateerbaar vaatwerk zoals Belgische Waar aan de noordelijke 
gebieden van de civitas Menapiorum grotendeels voorbij is gegaan (De Clercq, Deru & Mortier 2007). 
Toch kunnen op basis van vaatwerk, radiokoolstofdateringen en naar analogie gedateerde 
archeologische structuren, vroeg-Romeinse complexen worden aangetoond in Aalter-Langevoorde, 
Aalter-Loveld, Brugge-Refuge, Maldegem-Baaikensedeweg, Oedelem-Wulfsberghe, Knesselare-
Westvoorde, Oostwinkel-Leischoot 2, Sint-Martens-Latem-Brakel, Ursel-Rozestraat, Varsenare 
d’Hooghe Noene en Zele-Zuidelijke Omleiding. In Destelbergen-Eenbeekeinde, Merendree-
Molenkouter, Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld en Waasmunster-Pontrave is een vroege datering 
aannemelijk doch met minder feiten en structuren ondersteund.  
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Figuur 8.2 Verspreiding van de bewoning in de Late IJzertijd en de La Tène III (opgegraven sites). 
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Figuur 8.3 Verspreiding van de bewoning in de vroeg-Romeinse tijd (opgegraven sites, vondstmeldingen, 
prospectiesites). 
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8.3.3.4 Een microregionale landschappelijke gradiëntzone als continuïteitsgebied 

Binnen de ogenschijnlijk leegte aan sites uit de La Tène III zijn opvallend genoeg de weinig 
duidelijke vindplaatsen alle net gelegen in de westelijke en zuidelijke randzone van de cuesta 
Oedelem-Zomergem (Figuur 8.4). Bovendien kan ook vastgesteld worden dat ook heel wat vroeg-
Romeinse sites in hetzelfde gebied gelegen zijn. Meer nog, van die weinige vindplaatsen waar een 
continuïteit aangetoond kon worden, zijn er vier in dit gebied gesitueerd: Aalter-Langevoorde, 
Knesselare-Westvoorde, Ursel-Rozestraat en Oedelem-Wulfsberghe. Het is goed mogelijk dat we 
stilaan toch een zicht beginnen te krijgen op de transformaties in de lokale gemeenschappen tussen 
100BC en 50AD en dit in deze microregio met meerdere landschappelijke gradiënten met name: de 
cuesta Oedelem-Zomergem en de tertiaire gronden te Aalter, de grote dekzandrug Maldegem-
Stekene, de zandige dekzandgronden rond de cuesta en de vallei van de Hoogkale/Durme.  

Deze continuïteit komt ook goed tot uiting in de bijna 50 14C-dateringen die op meerdere sites in 
de microregio werden uitgevoerd (Figuur 8.5). Deze laten zowel binnen de sites als tussen de sites 
onderling een grote mate van gelijktijdigheid zien vooral voor de vrij scherp dateerbare tijd tussen 
2050 en 2000BP (Bourgeois 1998; De Clercq & Vanstrydonck 2007). Deze grootschalige toepassing van 
de absolute dateringsmethode is uniek in het studiegebied en deels de basis voor het effectief 
herkennen van de late IJzertijd en vroeg-Romeinse tijd in de regio. Dit zou misschien wel voeding 
kunnen zijn voor de hoger genoemde stelling dat de bewuste periode nog niet genoeg herkend 
wordt in het archeologisch materiaal en ook betekenen dat de occupatie uit de bewuste perioden 
wel degelijk dichter was en niet tot deze microregio beperkt beleef. Anderzijds valt in het diagram 
op hoe de (late tweede) en derde eeuw duidelijk minder vertegenwoordigd is (infra).  

Toch denken we dat op basis van de import aan Belgische Waar, de metaalvondsten en het 
typische vaatwerk met ribbelhals (infra Hoofdstuk 13) er wel degelijk sprake is van een sterke mate 
van continuïteit in dit gebied. Dat een ruimere toepassing van meerdere onafhankelijke 
dateringsinstrumenten tot een nauwkeuriger beeld zal leiden, de kans tot cirkelredeneringen zal 
beperken en een grotere kans biedt tot het ontrafelen van dergelijke continuïteitsproblematiek, is 
evenwel duidelijk.  
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Figuur 8.4 De microregio bij de cuesta Oedelem-Zomergem: een zone met sterke indicaties voor 
bewoningscontinuïteit tussen de La Tène III en de vroeg-Romeinse tijd. 
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Figuur 8.5 Overzicht van de radiokoolstofdateringen uit de microregio van de cuesta Oedelem-Zomergem 
voor de tijd tussen 2300-1700BP. 
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8.3.3.5 De midden-Romeinse tijd (ca. 70-275AD) 

Tijdens de midden-Romeinse tijd is er sprake van een dichte bezetting van het landschap in alle 
genoemde clusteringsgebieden. Ook de enkele nederzettingen die zich situeerden in lager gelegen 
dekzandgebieden dateren uit deze tijd. Deze dichtheid vertegenwoordigt in deze tijd een maximale 
uitbreiding van de bewoning gezien op een tijdstraject van ca. 100 v. Chr. tot ca. 400 n.Chr. Ook hier 
stelt zich de vraag als dit patroon het vertekende resultaat is van een door allerhande 
methodologische factoren over-gedateerde dataset, dan wel een correct beeld weerspiegelt dat met 
een historische realiteit in verband kan worden gebracht. Voor wat betreft het eerste punt kan men 
inderdaad argumenteren dat vanaf de Flavische tijd en tot in de tweede eeuw allerhande vaak goed 
te dateren importgoederen zoals fijn vaatwerk, amforen maar ook fibulae en munten een 
systematische en massieve aanvoer kenden (infra). Door hun frequenter voorkomen dan in jongere 
of oudere perioden zou alsdusdanig een vertekend beeld en cirkelredenering worden opgebouwd 
die deze tijd oververtegenwoordigt in de statistieken. Bovendien blijkt uit het 14C onderzoek (supra) 
dat niet noodzakelijk alle occupatiefasen van een site daadwerkelijk in het ceramisch spectrum 
vertegenwoordigd en zichtbaar zijn. Het is dus voor de hand liggend te veronderstellen dat de piek 
die zich in het faseringsdiagram (Figuur 8.9; Figuur 8.10) aftekent wellicht wat afgevlakt en 
bijgesteld dient te worden naar die perioden toe die minder scherpe of schaarsere aantallen aan 
materiële cultuur opleverden. Anderzijds zijn er toch ook meerdere andere indicatoren voorhanden 
die aanduiding geven voor het feit dat er wel degelijk sprake is van een densiteitspiek in de 
occupatie in deze tijd. Dit blijkt echter niet alleen uit de aanvoer van de genoemde importgroepen, 
maar ook uit andere indicatoren zoals bijvoorbeeld het 14C-diagram voor de microregio bij de cuesta 
dat misschien wel een meer geleidelijke aanloop vanuit de late IJzertijd vertoont, maar ook een sterk 
verval in het aantal dateringen dat valt tussen 1900 en 1700BP, dit is de 3de tot 5de eeuw AD. Hierbij 
komt dat deze dateringen net vaak uitgevoerd zijn op contexten die weinig tot geen scherp 
dateerbare culturele vondsten hebben opgeleverd wat ondervertegenwoordiging van sites zonder 
dateerbare import deels kalibreert en de stelling beter onderbouwt dat er een daadwerkelijke piek 
in de occupatie was in de Midden-Romeinse tijd. Dit mag dan wel een beeld zijn uit één microregio 
rijkelijk bedeeld met radiokoolstofdateringen, een kijk in de centrale KIK-14C database voor wat 
betreft Oost- en West-Vlaanderen, toont toch eveneens een patroon dat sterk gefocust is rond 
1850BP, grosso modo de tijd na kalibratie tussen 70 en 270AD (http://c14.kikirpa.be/search.php). 
Een ander argument kan gevonden worden in de vaststelling dat in de grotere 
nederzettingscomplexen er soms ook weinig andere sporen of associaties van sporen zijn dan net 
diegene die import bevatten of tot structurele gehelen behoren die dateerbaar materiaal 
opleverden. Zo lijken heel wat nederzettingen maar ook sommige grafvelden vrijwel uit het niets te 
verschijnen en gesticht te zijn tussen de (vroeg-) Flavische tijd en de vroege tweede eeuw (Figuur 
8.6), wat ook al voor het Leie-Scheldegebied naar voor werd gebracht (Vermeulen 1992a: 173). In 
sommige al bestaande boerderijen zoals Brugge-Refuge werd het complex verder uitgebouwd en 
gestructureerd tijdens de Flavische tijd. Andere erven zoals dat te Aalter-Langevoorde 
consolideerden zich, nog andere zoals bij de grootschalige kolonisatie in Evergem-Kluizendok 
werden nog wat later bij het begin van de tweede eeuw gesticht. De numerieke stijging in het aantal 
sites vanaf de Flavische tijd correspondeert dus met een daadwerkelijke toename in het 
grondgebruik en de cultivatie van het landschap en bijgevolg ook met een groei in het 
bevolkingsaantal. Wel mag aangenomen worden dat om hoger uiteen gezette redenen het aantal 
nederzettingen uit de voorgaande tijd wel wat hoger zal gelegen hebben dan nu blijkt. Dat er echter 
sprake is van een stijging tijdens de (late) eerste eeuw beschouwen we als een historische realiteit. 
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Een sterke toename van de bewoning met inbegrip van creaties ex nihilo werd bijvoorbeeld ook in 
het noorden van Frankrijk specifiek opgemerkt (Malrain 1996; Ben Redjeb, Duvette & Quérel 2005: 
195; Haselgrove 1996: 118). 

Wanneer de chronologie van de nederzettingen in de midden-Romeinse tijd in detail wordt 
bekeken, dan moeten we ook constateren dat de occupatie van de landelijke complexen verre van 
continu en contemporain was gedurende de volledige midden-Romeinse tijd. Dit blijkt duidelijk 
door de chronologie van de aangesneden complexen uit te zetten in een onderling vergelijkend 
diagram, en dit zowel voor de betrouwbare nederzettingscomplexen als voor de funeraire / 
religieuze sites (Figuur 8.10). Voor de eerste helft van de derde eeuw is er in de niet-
Kustlandschappen een terugval te constateren in het aantal sites en hun uitgestrektheid, een 
fenomeen dat zich toch afspeelt in een periode waarin er ondanks een terugval (infra) nog heel wat 
scherp dateerbare groepen aan materiële cultuur voorhanden bleven voor de lokale 
gemeenschappen. Materiële cultuursoorten zoals Eifelwaar, metaalglanswaar, fibulae, terra sigillata 
of Gallische Amforen type 13 zijn bovendien goed dateerbaar. Dit wijst er toch op dat er zich binnen 
het door materiële cultuur bepaald beeld wel degelijk chronologische differentiatie manifesteert. 
Ook het muntverlies lijkt op een gelijkaardig patroon te duiden (infra) en hoger wezen we al op een 
beperkter aantal dateringen op 14C-basis voor de late tweede – derde eeuw (Figuur 8.5). Dit zou te 
maken kunnen hebben met het feit dat contexten uit die tijd een grotere dateringskans hebben op 
basis van vondsten en ze bijgevolg niet voor 14C-datering werden geselecteerd. Wanneer we echter 
een door K. Haneca (VIOE) geproduceerd overzicht van de dateringen op basis van 
dendrochronologie bekijken dan zien we duidelijk een lacune in de bouw van waterputten tijdens de 
tweede helft van de tweede eeuw (Figuur 8.8). Rekening houdend met een levensduur van 30 à 40 
jaar voor een houten waterput dan zou dat betekenen dat de waterputten gedateerd ca. 130-140AD 
tot ca. 160-170AD functioneerden en niet meer vervangen werden. Ook blijkt heel duidelijk uit het 
faseringsdiagram van de gedateerde complexen (Figuur 8.10), alle voornoemde kritische 
beschouwingen in aanmerking genomen, dat er zich een cesuur in het occupatiepatroon aftekent 
tijdens de late tweede – vroege derde eeuw, grosso modo tijdens de regeringsperioden van keizers 
Marcus Aurelius en Commodus. Sommige sites houden op te bestaan, andere beginnen pas in de 
vroege derde eeuw, nog andere vertonen sporen van herbouw, fortificatie of vernietiging en zelfs 
opgave.  

Dit wordt goed duidelijk in de ruimer onderzochte nederzettingszones waar de beperktheid van 
de opgravingsperimeter geen hinderpaal vormt voor de interpretatie. Het grote complex van 
Brugge-Refuge wordt zo gereduceerd tot één of twee erven en de enclosure was wellicht niet meer 
in gebruik. Het “continuïteitssite” Aalter-Langevoorde zone 1 houdt zelfs op te bestaan en een 
nieuwe kleinere occupatie ontwikkelt zich enkele honderden meters verder. In Sint-Denijs-
Westrem-Vliegveld is de landelijke nederzetting ons insziens niet meer bezet in de derde eeuw, net 
zoals dat duidelijk het geval is in het noordelijke complex “The Loop”. In het grote 
onderzoeksgebied Kluizendok werd het 4ha grote nederzettingsareaal Zandeken verlaten terwijl het 
12ha grote nederzettingsgebied “Hultjen” in de derde eeuw tot maximum twee boerderijen 
gereduceerd werd. Later zullen ook andere gegevens met name uit de studie van het muntverlies, de 
schathorizonten, de militaire occupatie en andere studies uit omringende gebieden meegenomen 
worden in een poging tot verklaring van deze vaststellingen (infra, Hoofdstuk 14). Het betreft 
immers een fenomeen dat zich niet beperkt tot het studiegebied. Willems (1981: 78-88) voor het 
oostelijk rivierengebied in Nederland en Gechtert & Kunow (1986) voor het Duitse Rijngebied 
constateerden een vergelijkbare ruptuur in de evolutie van de boerderijen. 
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De piek in de bewoning die zich aftekent in de midden-Romeinse tijd mag dus mogelijk ten dele 
bepaald zijn geweest door de aard en de dateerbaarheid van de materiële cultuur die in die tijd 
voorkomt, toch wordt ook duidelijk dat het een piek is die beperkter is in de tijd dan de 
dateringsmogelijkheden voorzien, zeker voor wat betreft de vroege en volle derde eeuw. 

 

 

Figuur 8.6 Verspreiding van de bewoning in de midden-Romeinse tijd (opgegraven sites, vondstmeldingen, 
prospectiesites). 

 

8.3.3.6 De laat-Romeinse tijd (ca. 275-410AD) 

Tijdens de laat-Romeinse tijd is er een duidelijke terugval in de occupatie merkbaar en waar er al 
occupatie kon aangetoond worden is deze vaak militair of van Germaanse origine. Veel hebben de 
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schaarse lokale gemeenschappen dus niet meer gemeen met hun voorgangers uit de late IJzertijd en 
de vroeg- en midden-Romeinse tijd. Voor zover momenteel kan worden vastgesteld, lijkt de 
bewoning uit de periode 275-410AD zich te concentreren in twee landschappelijke deelgebieden: de 
pleistocene dekzandrug Gistel-Brugge nabij de kustvlakte en de dekzandruggen die langsheen de 
rivieren gesitueerd zijn (Figuur 8.7). Behoudens het castellum te Oudenburg en het bijhorende 
grafveld en sporen van een mogelijk castellum in Gent (Vandewalle 1979) is de aard van de 
geregistreerde laat-Romeinse sporen meestal bijzonder vaag te noemen. Het materiaal van een 
mogelijke laat-Romeinse begraafplaats te Adegem-Balgerhoeke kent bovendien een erg 
bediscussieerbare aard (Thoen & De Clercq 1995: 11). Duidelijke civiele nederzettingsstructuren van 
een boerderij zijn maar gekend in Sint-Martens-Latem-Brakel waar een hutkom en een deel van een 
houtbouw werden gevonden (Vermeulen 1989). Op andere plaatsen beperken de waarnemingen zich 
tot vondsten aan het oppervlak, muntschatten of beperkt opgegraven nederzettingsdelen zoals 
waterputten in Temse-Velle (Thoen 1989: 74) en Kruishoutem-Kapellekouter (buiten studiegebied; 
Vermeulen, Rogge & Van Durme 1993) of vrij geïsoleerde vondsten in nederzettingen uit het Hoge 
Keizerrijk zoals bijvoorbeeld te Destelbergen (Van Doorselaer & Thoen 1967). 

Slechts rond het castellum van Oudenburg en langsheen de Zandstraat op de pleistocene 
kustrandzone lijkt er zich een meer geconcentreerde occupatie af te tekenen onder andere te 
Roksem en Zerkegem vlakbij Oudenburg en de kustvlakte (De Meulemeester & Dewilde 1987; De 
Cock 1985). Binnenlands zijn de sites dus gelegen op de dekzandruggen vlakbij de grote rivieren 
Schelde en de Leie. Er zijn aanwijzingen voor laat-Romeinse aanwezigheid onder de vorm van in situ 
sporen of muntschatten op meerdere vindplaatsen. (Temse-Velle; Zele-Kamershoek; Destelbegren-
Eenbeekeinde; Sint-Martens-Latem; Sint-Denijs-Westrem; Tielrode en Waasmunster-Pontrave). De 
plaatsen die in situ sporen opleverden werden helaas over te beperkte oppervlakte onderzocht om 
een goed inzicht in hun structuur toe te laten. Bovendien zijn op enkele van deze sites (Sint-
Martens-Latem, Merendree, Zele, Sint-Gillis-Waas) ook aanwijzingen dat de rurale bevolking deels 
van Germaanse origine was en dus niet of slechts deels uit de lokale gemeenschappen stamde die het 
gebied tijdens de vorige eeuwen bevolkten. Ook in de castella van Oudenburg, Aardenburg en Gent 
zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van Germanen al van in de derde eeuw (infra). 

Het gebied tussen de rivieren en de kust blijkt ook in recente inventarisaties nog steeds zo goed 
als leeg te zijn (vgl. fig. met Vermeulen 1992a: 241). Onlangs werden echter bij de Kale te Merendree 
wel enkele belangrijke laat-Romeinse metaalvondsten geborgen aan het oppervlak (infra), terwijl 
ook de versterking uit Knesselare-Kouter uit 14C-oogpunt nog tot in het eerste kwart van de vierde 
eeuw kan dateren (De Clercq, Hoorne & Vanhee 2009). Mogelijk is dit ogenschijnlijk verlaten gebied 
dus toch nog locaal in gebruik gebleven of genomen. Ook hier geldt dus de stelling dat het negatieve 
occupatiebeeld wellicht nog wat positief dient bijgesteld, doch aan het algemene beeld van zeer 
dunne bezetting van het gebied in vergelijking met voorgaande periode, wijzigt er wellicht er niets 
meer. Op de historische en sociaal- economische verklaringen voor deze ontvolking wordt lager 
ingegaan, doch we melden hier al dat ze niet a-typisch is in vergelijking met vele andere 
Noordgallische gebieden (Van Ossel 1987; 1992). 
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Figuur 8.7 Verspreiding van de bewoning in de laat-Romeinse tijd (opgegraven sites, vondstmeldingen, 
prospectiesites). 
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Figuur 8.8 Dendrochronologische dateringen uit het gebied (Diagram: K. Haneca, VIOE). 

8.4 Besluit 

De analyse van de verspreiding en chronologie van de bewoningsplaatsen in landschappelijke 
context bracht enkele duidelijke patronen naar voor. Uit het geheel van waarnemingen blijkt 
immers dat er sprake is van verschillen in densiteit en locatie van bewoning doorheen de tijd in het 
studiegebied (Figuur 8.9; Figuur 8.10). Om redenen van methodologische of materiaal-specifieke 
aard moeten deze trends wellicht wat genuanceerd worden maar het algemene beeld dat ze 
reflecteren is naar onze mening historisch relevant te noemen. 

Een eerste belangrijke vaststelling is de schaarste aan boerderijen uit de La Tène III-tijd in 
vergelijking met de Flavische tijd en de tweede eeuw AD. Waar er wel nederzettingen voorkomen 
blijken deze geclusterd te zijn in duidelijke landschappelijke gradiëntgebieden. De randzone van en 
ten westen van de cuesta Oedelem-Zomergem, en de veenzone ten zuiden van de 
Oosterscheldemonding zijn wellicht dergelijke clusteringszones. Bovendien komen in dezelfde 
landschapsregio’s ook de vroeg-Romeinse sites aan het licht. Een tweede belangrijke vaststelling is 
dat er zich in de Flavische tijd een exponentiële groeibeweging in het aantal boerenerven lijkt te 
hebben ontwikkeld, een trend die zich tot in de tweede eeuw verderzette. Meerdere gebieden zoals 
de kustvlakte werden daarbij voor het eerst in exploitatie genomen of werden nog ruimer 
geëxploiteerd daar waar voorheen al occupatie was. Opnieuw blijken landschappelijke 
gradiëntzones, bij voorkeur met hogere ligging en verkeersgeografisch goed gelegen, de voorkeur 
genoten te hebben. Uit het onderzoek blijkt ten derde dat de lagere dekzandgronden minder 
geschikt bevonden werden voor occupatie. Dit neemt niet weg dat deze zones niet in gebruik waren; 
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de aard ervan kan archeologisch minder zichtbaar zijn geweest. Ook wijzen enkele vondsten erop 
dat ook hier getracht werd tot ontginning over te gaan.  

Een vierde opmerkelijke constatatie is dat in het laatste kwart van de tweede eeuw er zich voor 
het niet-mariene gebied een caesuur in de occupatie aftekent waarbij menig boerderij ophield te 
bestaan, inkromp of geherlokaliseerd werd. Tijdens de derde eeuw is er –behoudens in het 
kustgebied op basis van de vondsten- sprake van een verdere daling van de bewoningsdichtheid of 
omvang van de complexen. Tot slot kan aangetoond worden dat deze daling zich verder 
manifesteert in de laat-Romeinse tijd waar blijkt dat de bewoning zo goed als volledig was 
gereduceerd tot de dekzandruggen langsheen de rivieren en de kustrandzone nabij de Zandstraat en 
dan nog in beperkte mate. 

 

 

Figuur 8.9 Frequentie van het aantal bewoningsfasen per 25 jaar voor de landelijke bewoning in het 
studiegebied tussen 200BC en 425AD (paars: kustgebied; blauw: dekzandgronden en tertiaire hoogten). 
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Figuur 8.10 Overzichtsdiagram van de occupatieduur van de voornaamste opgegraven nederzettingen in 
het studiegebied voor de dekzandgronden en tertiaire hoogten (groen) en voor het kustgebied (blauw). 
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Hoofdstuk 9  

Boeren op veen en zand. Typering van de rurale 

bewoning.  

9.1 Inleiding 

In het kader van de geformuleerde vraagstelling en strategie richten we ons in deze studie 
voornamelijk op de inheems-Romeinse boerderijen als basis van de rurale samenleving en 
dagdagelijkse materiële focuspunten in de leefwerelden van de lokale gemeenschappen. De basis 
van de analyse wordt gevormd door de 42 in detail en in de sitedossiers besproken vindplaatsen, 
vooral die complexen die ook nederzettingsstructuren opleverden. 

Deze vindplaatsen worden aangevuld met informatie uit oudere en/of kleinere onderzoeken 
waar mogelijk. Zoals hoger gesteld omvat het corpus aan vindplaatsen echter wel alle tot op heden 
aangesneden sites die een inzicht toelaten in de ruimtelijke structuur en de opbouw van de 
boerennederzettingen in het gebied. In concreto betreft het dus die sites die sporen van rurale 
nederzettingen onder de vorm van omgrachtingen en/of gebouwen hebben opgeleverd. Als er al 
vindplaatsen bijgenomen worden dan is dit omdat ze voor ’90 werden onderzocht, omdat ze 
kleinschaliger onderzochte vergelijkingsdata bevatten of gewoon omdat ze de kennis van de 
verspreiding en chronologie van de bewoning in een regio verder helpen uitbreiden. In dit laatste 
geval betreft het vooral sites die door veldprospectie aan het licht kwamen. Toch zullen ook kort de 
andere bewoningsvormen in aanmerking genomen worden, alleen al omdat dit noodzakelijk is om 
tot een goede sociaaleconomische contextualisatie te komen van de IJzertijd- en inheems-Romeinse 
nederzettingen. De enkele grafvelden uit dit corpus komen vanzelfsprekend in een lager hoofdstuk 
aan bod. 
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9.2 Een vormelijke definitie voor de boerderijen in inheemse 
traditie 

9.2.1 Algemene terminologie 

Bij de aanvang van de studie van de boerderijen wensen we eerst een poging te ondernemen om tot 
een goede algemeen-vormelijke omschrijving te komen van deze courante bewoningsvorm. Lager 
zal tot een meer gedetailleerde karakterisatie van de boerderijen worden overgegaan. Op het eerste 
gezicht is de vormelijke variëteit vrij groot te noemen. Architecturaal gezien -in de zin van het 
uitzicht van het erf, de gebouwen en de inrichting van het landschap op en rond de nederzetting- 
staan de waarneembare variaties ongetwijfeld deels voor complexe landbouweconomische, 
culturele en sociale verschillen in lokale en regionale gemeenschappen; differentiaties wiens exacte 
betekenis ons voorlopig ontgaat, ondermeer door een gebrek aan systematisch vlakdekkend en 
multidisciplinair onderzoek. In die zin lijkt een adequate definitie van de term “boerderij in 
inheemse traditie”, in de huidige onderzoeksstand quasi onmogelijk ontwikkelbaar en moeten we 
ons dan ook voorlopig beperken tot een louter vormelijke omschrijving. Bij uitsluiting van alle in 
steen opgetrokken gebouwen, villae, militaire nederzettingsvormen en lokale centra en op basis van 
het uitzicht van het erf, de gebouwen en de inrichting van het landschap op en rond de site kan men 
stellen dat onder deze categorie ressorteren:  

de in hout opgetrokken en in sommige gevallen door lineaire of curvilineaire 
begrenzingen omgeven landbouwnederzettingen uit de Romeinse tijd, wiens vorm 
geworteld is in pré-Romeinse inheemse bouwtradities en die tijdens hun evolutie aan 
steenbouwsites ontleende eigenschappen konden overnemen.  

In het laatste geval kan gedacht worden aan houten boerderijen die een (gedeeltelijk) verhard dak 
hadden met tegulae en imbrices of aan de zgn. proto-villa’s die weliswaar in hoofdzaak in hout 
werden opgetrokken maar waarin bv. een porticus in hout of een badgebouwtje of kelder in steen 
voorkwam.  

Omtrent de verdere indeling in rurale nederzettingsvormen en goede definiëring van de term 
“boerderij” bestaat heel wat discussie en contradictie (Roberts 1996: 87-88), en dit zowel bij 
geografen, antropologen als archeologen (Ridderspore 1999; Myhre 1999). Daarbij balanceert de 
discussie meestal tussen puur vormelijk-descriptieve invalshoeken enerzijds en functionalistische / 
sociaaleconomische visies anderzijds. Belangrijk voor deze studie zijn de termen “erf” en 
“boerderij”, en ook hier heerst er heel wat onduidelijkheid en mogelijke contradictie. Volgens Van 
Dale (www.ugent/athena/vandale, geconsulteerd dd. 22/04/2009) is het erf: “de grond of afgezette 
ruimte waarop het huis staat” of nog specifieker “al of niet omheind, onbebouwd stuk grond, 
behorend bij een huis, m.n. een boerenwoning.” De term boerderij betekent volgens Van Dale 
“boerenwoning met of zonder bijgebouwen en bijbehorend land, of, omgekeerd, land van een boer 
met de daarop staande gebouwen”. Hieruit blijkt duidelijk dat “erf” (Fr.: le cour; Eng.: the farmyard) 
steeds betrekking heeft op onbebouwde grond, terwijl “boerderij” (Fr.: la ferme; Eng.: the farmstead) 
een veel ruimere term is die zowel op de huizen als op het geheel van gebouwen (hoofd- en 
bijgebouwen) en grond slaat –met inbegrip van het erf. Boerderij heeft hier dus zowel een puur 
vormelijke als een functionele, sociaaleconomische inhoud. Zolang er slechts één gebouwcluster 
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binnen het complex aanwezig is, kan men evenwel zonder veel problemen de term boerderij 
hanteren omdat zowel de gebouwengroep als de omliggende grond een sociaaleconomisch en 
functioneel geheel vormen. Wanneer er echter, zoals vaak het geval in de archeologie, meerdere 
gelijktijdige gebouwclusters binnen dezelfde omheining liggen, dan stelt zich een probleem van 
adequate terminologie. Door de omgreppeling van deze groepsnederzettingen wordt zeker een 
onderlinge sociaaleconomische cohesie gesuggereerd die terug te voeren is op verwantschaps- of 
afhankelijkheidsrelaties (Robert 1996: 109). Meerdere, ruimtelijk onderscheiden clusters van 
hoofdgebouwen, soms met enige hiërarchie, gelegen binnen hetzelfde omheinde complex wijzen op 
het samenwerken van verwante doch apart wonende boerengezinnen. Elke cluster een aparte 
boerderij noemen riskeert dus functioneel en economisch gezien niet correct te zijn. Eén groep van 
hoofdgebouw met annexe structuren vormt echter wel een “Household”-eenheid van wonen en 
leven in en rond het huis. De aparte gebouwclusters indien ze steeds bestaan uit een hoofdgebouw 
en eventueel waterput en bijgebouwen, noemen we daarom de woonkernen van de boerderijen. Het 
erf betreft de gronden die bij de boerderij horen en binnen de begrenzing –enclosure- van het 
bedrijf vallen. We maken dan ook een keuze om de term boerderij zowel in het geval van enkel- of 
meervoudige woonkernen te behouden als omschrijving van het totale complex, de volledige 
sociaaleconomische eenheid dus. Ben Redjeb, Duvette & Quérel (2005) spreken zo van l’unité d’habitat 
voor de woonkern en le domaine voor het gehele complex. 

Wanneer meerdere omgreppelde boerderijen uit één- of meerdere woonkernen bestaan die 
tegen elkaar aangebouwd zijn, dan kan men over een dorp of gehucht spreken. 

9.2.2 Definities 

In het licht van bovenstaande worden volgende definities gehanteerd voor de omschrijving van de 
essentiële, vormelijke kenmerken van de boerderije in inheemse traditie. 
 
Onder de term “woonkern” begrijpen we: 

het geheel van een hoofdgebouw -woonstalhuis of huis- en de omliggende 
randstructuren zoals waterput(ten), spiekers en andere bijgebouwen.  
 

Onder de term “erf” begrijpen we: 
de gronden die bij de boerderij horen en binnen de begrenzing –enclosure– van het 
bedrijf vallen 

Onder de term “enclosure” begrijpen we: 

een enkelvoudige of meervoudige rectilineaire of curvilineaire begrenzing van de 
ruimte door middel van een structuur type gracht(en) en/of palissade(s) waardoor 
een deel van het landschap afgezonderd wordt van het omgevende gebied.  

Binnen deze afgezonderde ruimte kunnen mogelijk één of meerdere woonkernen gesitueerd zijn, 
doch het gebied kan ook andere, door de tijd wisselende functies gehad hebben waarbij ook 
funeraire, rituele, agrarische en pastorale elementen erdoor begrensd werden. De archeologisch 
zichtbare elementen van de begrenzing kunnen ook door archeologisch structureel minder 
waarneembare landschapselementen zoals hagen gekenmerkt zijn. Ook hier geldt het adagio dat een 
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enclosure meestal pas goed en wel herkend en afgelijnd kan worden indien er een voldoende grote 
oppervlakte onderzocht is.  

 
Onder de term “woonplatform” begrijpen we: 

een artificiële of semi-artificiële ophoging met vlakke bovenzijde die boven het 
hoogste niveau van de getijden in het kustlandschap uitstak en voor al of niet 
permanente agarische bewoning gebruikt werd .  

Een woonplatform kan geïsoleerd voorkomen of met een dijkenstelsel in verband staan. 
 

Onder de term “centrale plaats” begrijpen we : 

een nederzetting die langs een weg gelegen is en meestal een planmatige, strakke 
structuur vertoont met meerdere gelijktijdige huizen die soms met hun korte zijde 
naast elkaar tegen de weg aan gelegen zijn (zgn. Streifenhauser) en die een aantal 
administratieve, ambachtelijke, commerciële en religieuze functies voor een 
omliggend ruraal gebied centraliseert. 

9.3 Karakterisatie van de inheems-Romeinse bewoning in de 
kustlandschappen 

9.3.1 Inleiding 

Het bilan dat Thoen eerst in 1978 en later in 1987 kon presenteren voor de Vlaamse kustvlakte was 
uitermate schraal voor wat betreft de kennis van de aard van de bewoning, niettegenstaande de vele 
(142) vindplaatsen die hij zorgvuldig oplijstte. Thoen merkte dienaangaande in 1987 dan ook terecht 
op : 

…hoe eigenaardig dit ook moge klinken, deze kennis is nog uiterst beperkt. Een aantal 
cruciale aspecten is nog totaal onbekend, zoals bv. de aard en het uitzicht van de 
bewoning (Thoen 1987a: 47).  

In dit beeld dat evenzeer geldig was voor het Zeeuwse kustgebied, is tot ca. 2000 volstrekt geen 
verandering gekomen. Slechts sinds 2000 en vooral in 2008 is er sprake van een versneld en nieuw 
inzicht in de aard van de bewoning. Met de opvolging van de werken in de achterhaven van 
Zeebrugge kwamen steeds meer gegevens aan het licht, doch het was vooral wachten tot de 
opgravingen in Plassendale (1999-2001), Zeebrugge (2000), Borsele (2000-2001), Serooskerke (2008) 
en Stene (2008) om meer structureel inzicht te krijgen, al blijven de waarnemingen in situ 
kwantitatief en kwalitatief nog steeds beperkt. Het voorliggende corpus aan sites omvat dan ook 
slechts 25 vindplaatsen die duidelijke in situ sporen hebben opgeleverd. Slechts vier ervan kunnen 
met zekerheid als boerderij omschreven worden. Daarnaast zijn er op acht vindplaatsen 
aanduidingen van al of niet tijdelijke artisanaal karakter (zoutwinning); de andere sites hebben een 
onzeker karakter.  
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Tabel 9.1. Overzicht van de inheems-Romeinse sites met sporen in situ in het kustgebied. 
Naam van de site Aard site Aard structuren Datering Referentie 

Zeeland     
Arnemuiden- 

Oud Brakenburg 
Boerderij Gebouw, oven Ca. 200-50BC van de Berg & Hendrikse 1978 

Borsele- 
Ellewoutsdijk 

Boerderij 
 

Woonstalhuizen, 
bijgebouwen, 

veekralen 
Ca. 60/70-150AD 

Sier 2001; 2003; Sier & van der 
Heijden 2007 

Colijnsplaat-
Noordhoeksenol 

Boerderij 
 

Woonstalhuizen, 
kralen 

Ca. 20-50AD 
van Heeringen 1988; 1993; 

Trimpe-Burger 1993; Lauwerier & 
van Mensch 1993 

Domburg-Strand 
Westhove 

? Laag Ca 370-100BC Van Heeringen 1988; 1989; 1994 

Kats-Oud Hamerstee Boerderij Bijgebouw Ca. 1-100AD 
Trimpe-Burger 1966; Lauwerier & 

van Mensch 1993 
Koudekerke-Meijnersweg 

/ Breeweg 
Zoutwinningssite Ovens Ca. 70-100AD Van den Berg & Hendrikse 1980 

Middelburg- 
Oude Vlissingseweg 

Zoutwinningssite 
 

Ovens Ca. 170-270AD van Heeringen 1989a 

Middelburg-Mortiere Zoutwinningssite? Afvallagen Ca. 180-270AD  R. van Dierendonck, pers. med. 

‘sHeerabtskerke Zoutwinningssite Ovens Ca 175-210AD 
Trimpe-Burger 1974a; Ovaa 1977; 

van Heeringen 1995 
Serooserke Zoutwinningsite Ovens ? Ovaa 1971 

Serooskerke-Wattelsweg ? 
Woonplatform, 

afvallagen, haard, 
dijklichamen 

Ca. 180-270AD 
De Clercq & van Dierendonck 

2008; van Dierendonck & Dijkstra 
2008 

Vlaanderen     
Bredene- 

Sluisvlietlaan 
? Afvallagen Ca. 70-100AD Hanut & Thoen 2001 

Brugge-Haven  
(Fort Lapin) 

? Palen; boot Ca 100-270AD Rutot 1902-1903; Marsden 1976 

Dudzele- 
Caethemmote 

? Afvallagen Ca 170-270AD De Meulemeester 1979 

Dudzele- 
Landslag Oost 1 

? Afvallagen Ca. 170-270AD In ‘Ven et al. 2005c 

Dudzele-Landslag Oost 2 ? Afvallagen Ca. 100-150AD In ‘Ven et al. 2005a 
Leffinge-Zwarte Weg Zoutwinningssite Ovenbatterij Ca. 100-200AD Thoen 1978; 1987 
Oostende-Raversijde-

Mariakerke 
Zoutwinningssite? 

Houten raamwerk; 
gracht 

“1ste-3de eeuw “ Thoen 1987a: 72 

Oostende-Stene ? 
Dijk, afvallagen, 
woonplatform 

Ca. 80-110AD Ongepubl. Onderzoek VIOE 

Oostende-Walraversijde ? 
Dijklichaam 

veenwinningskuilen 
Ca. 100-200AD Pieters 2006; 2008 

Plassendale-Industrie ? Afvallagen Ca. 170-270AD Vanhoutte & De Clercq 2006 

Wenduine vicus? 
Afvalkuil; graven; 
houten staketsel 

Ca. 70-270AD 
Thoen 1978, 1987; Van Strydonck 

1987 
Zeebrugge-Achterhaven 

Geuldepot 
? Afvallagen Ca. 170-270AD Ongepubl. Onderzoek VIOE 

Zeebrugge-
AchterhavenD1-3 

? Afvallagen Ca. 70-100AD Ongepubl. Onderzoek VIOE 

Zeebrugge-Haven Zoutwinningssite? Houten raamwerk “Romeins” De Loë 1937 
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9.3.2 Artificiële woonplatformen 

Zeer recent bij de afronding van de studie kwamen twee sites aan het licht die de kennis van de 
bewoningsvormen in het kustgebied fundamenteel wijzigen. Het betreft kunstmatig opgeworpen 
woonplatformen die quasi simultaan aan het licht kwamen in Serooskerke op Walcheren (onderzoek 
ADC) en in Stene nabij Oostende (onderzoek VIOE). De onderzoeken grepen te laat plaats om tot een 
integratie in deze studie te kunnen leiden en van beide opgravingen zijn er ook nog geen 
basisrapporten beschikbaar. Wel stelden de opgravers ons al informatie ter beschikking omtrent de 
opbouw van de sites. In beide gevallen konden we ook het aardewerk doorlopen en ons een goed 
beeld vormen van de chronologie van de complexen. 

9.3.2.1 Serooskerke-Wattelsweg 

De site van Serooskerke-Wattelsweg werd ontdekt naar aanleiding van preventief archeologisch 
onderzoek bij de aanleg van de N58 autoweg. Het bedrijf ADC voerde het onderzoek in het voorjaar 
van 2008 uit. De uitwerking van de opgravingen is nog in volle gang maar de onderstaande 
bevindingen gemaakt op het terrein worden ook bij de uitwerking bevestigd. De site bestaat uit een 
klein woonplatform opgeworpen op het veen met voornamelijk kleiplaggen maar ook resten van 
veenplaggen (Figuur 9.1). De terp-achtige constructie sloot aan bij een 9m breed dijklichaam met 
zuidelijke loop die over minimum ca. 90m lengte kon vastgesteld worden. De dijk fungeerde volgens 
de archeologen en fysisch geografen als lage waterkerende dijk. Onder deze dijk werden de resten 
herkend van een ouder dijklichaam van 5.5m breed, opgebouwd uit veen/kleiplaggen. Het 
woonplatform zelf leverde een haard op die al onmiddellijk onder het maaiveld te voorschijn kwam, 
waar men normaal bewoningsstructuren van die aard op ca. 1.80m diep op het veen zou 
verwachten. Deze vuurplaats werd in meerdere fasen opgebouwd door klei- en grote scherven en 
lag op de top van een kunstmatig opgeworpen heuvel van vrij beperkte omvang. Hierop konden ook 
enkele lineaire sporen worden herkend. Mogelijk betreft het restanten van een plaggenhut. Van op 
de top van het woonplatform helden verschillende lagen afval naar het lager gelegen veenoppervlak 
toe (Figuur 9.2). Opvallend was dat ze quasi exclusief bestonden uit schelpen van mossels (mettillus 
edyllus). Ze vertegenwoordigden met andere woorden het resultaat van een depositie van afval 
waaraan een specifiek selectieproces vooraf ging. Dit werd ook vastgesteld op de 
schelpkalkbranderijen / zoutziederijen in Koudekerke (van de Berg & Hendrikse 1980; De Clercq & 
Van Dierendonck 2008) waar tot 79% van de schelpdieren uit mossels bestonden, aangevuld met nog 
17% kokkels. Het aardewerk dat zich in associatie met de schelpen bevond en de potscherven die in 
de haard staken, dateren allemaal uit de periode late tweede- derde eeuw. (ca. 180-270AD). 
Opvallend daarbij zijn meerdere individuen van kookpotten in handgemaakt aardewerk, zgn. 
Kustaardewerk (Thoen 1978; infra), Oost-Gallische terra sigillata borden Dr. 31 en geverniste bekers 
in metaalglanstechniek uit Trier, type Niederbieber 32.  



 

205 
 

 

Figuur 9.1 Serooskerke-Wattelsweg. De klei / veenplaggen waarmee de dijklichamen en het woonplatform 
werden opgebouwd, gezien in horizontaal vlak (eén blok meet ca. 20x20cm). (Eigen foto) 

 

 

Figuur 9.2 Serooskerke-Wattelsweg. De top van het woonplatform (links) en de flank met de schuin 
afhellende lagen met mosselschelpen (Foto: ADC). 
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9.3.2.2 Stene-Oostende 

Het complex van Stene werd gevonden na voorafgaandelijk proefsleuven- en boringsonderzoek op 
een 6ha groot woonuitbreidingsgebied nabij de luchthaven van Oostende (2008)1. Het VIOE startte 
opgravingen op een klein deel van het gebied (eind 2008). Ondertussen is gebleken dat 
vervolgonderzoek noodzakelijk is om tot een beter begrip te komen van de site. Immers, bij het 
onderzoek is maar heel geleidelijk duidelijk geworden wat de juiste structurele aard was van de 
waargenomen fenomenen. Uiteindelijk blijkt het om een gebogen dijklichaam te gaan waar 
uitbreidingen werden aangebracht (Figuur 9.3). Het dijklichaam zelf was opgebouwd uit kleiplaggen 
van 30 à 40cm groot en was 5 tot 8m breed aan de basis en nog 0.8m op het hoogst bewaarde stuk. De 
opbouw was dus sterk gelijkaardig met die van de dijk uit Raversijde of de dijken van Serooskerke. 
De constructie werd opgeworpen op een slikwadoppervlak en kort erna kwam een 
vegetatiehorizont erop tot ontwikkeling.Toen de vegetatiehorizont al bestond werd tegen de dijk 
aan een platform gebouwd van ca. 18 x 7m groot en max. 0.97m hoog bewaard, opgebouwd met 
gestapelde kleiplaggen van 30 à 40cm groot. Op het platform zelf waren greppels en een loopvlak 
zichtbaar met geassocieerd nederzettingsafval. De greppels wijzen mogelijk op een huisconstructie 
door liggerbouw of op muren opgetrokken met gestapelde plaggen. Op einde van een greppel kwam 
een paal in elzenhout in een aanlegkuil te voorschijn. Mogelijk is dit een nokstaander van een 
gebouw waarvan de greppels de wanden fundeerden. Ook in Serooskerke kwamen deze greppels 
voor. Het complex werd minstens drie maal opgehoogd met plaggen en meerdere stortlagen 
bevonden zich tussen de ophogingsfasen. De laatste ervan was door een paal gefixeerd. 

Van op de top van de ophoging hellen meerdere lagen zacht af naar de basis van de ophoging. De 
lagen bestaan uit nederzettingsafval bestaande uit aardewerk en grote hoeveelheden schelpen. Ook 
hier is er sprake van een sterke parallel met Serooskerke. Interessant was de in situ vondst van 
botmateriaal. Uit het onderzoek daarvan is de dominantie binnen het botspectrum van volwassen 
schaap of geit gebleken. Er zijn ook botfragmenten van enkele jonge dieren en zelfs foetusresten 
gevonden, wat mogelijk wijst op lokale kweek. De ceramiek die aangetroffen werd in de lagen is 
zowel technisch als typologisch zeer homogeen. Het betreft immers voornamelijk (ca. 80%) 
handgemaakt aardewerk, onder andere (kook)potten met open monding en naar buiten uitstaande 
rand; versierd met netvormige gladdingslijnen of groeven. Ook kommen met S-vormig profiel 
werden aangetroffen. De importwaar kenmerkt zich door enkele kruiken uit het noorden van 
Frankrijk en vooral enkele stukken van geverniste Rijnlandse bekers type Hees 2. Hun oranje 
deklaag verraadt een datering ouder dan ca110AD. Ook een randfragment van een Dr. 18 of 18/31 in 
Zuid-Gallische techniek werd gevonden. Uit dit alles kan een datering van de complex in de (laat-
)Flavische tijd tot vroege tweede eeuw worden vooropgesteld. Het betreft dus een korte bewoning. 

                                                             
 
 
1 Deze bespreking is gebaseerd op de ongepubliceerde gegevens van de opgraving die ons op 25/04/2009 door D. Demey 
(VIOE) ter beschikking werden gesteld. 
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Figuur 9.3 Oostende-Stene. Grondplan en doorsneden door het woonplatform en dijklichaam (plan: D. Demey, 
VIOE). 
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9.3.2.3 Plassendale-Industrie 

Tussen 1999 en 2001 werd door het IAP archeologisch onderzoek uitgevoerd voorafgaandelijk en 
tijdens de bouw van het industrieterrein Plassendale III, te Zandvoorde, nabij Oudenburg. Dit 
onderzoek leidde tot enkele publicaties (Hollevoet 1999; Vanhoutte & Pieters 1999/2000 en 
Vanhoutte & De Clercq 2006) maar in geen van genoemde artikels kon een afdoende structurele 
interpretatie naar voor worden geschoven, en men bleef in het duister tasten omtrent de 
contextuele aard van de geregistreerde fenomenen, zelfs als de gegevens effectief in situ sporen uit 
de Romeinse tijd betroffen. Men had het in deze context zelfs over het feit dat de vondsten behoren: 

…tot de weinige min of meer in situ aangetroffen resten uit de Romeinse periode in de 
Kustvlakte. (Vanhoutte & Pieters 1999/2000: 106).  

Opvallend bij het onderzoek was de herhaalde vaststelling van een hellend pakket van meerdere op 
elkaar gelegen lagen waarin naast Romeins aardewerk ook bot en plaatselijk veel schelpmateriaal 
gevat zat (Figuur 9.4). De sedimenten helden oost- en zuidwaarts af en waren bovenop een 
ontwikkelde A1-bodemhorizont gelegen, door bodemkundigen als een mogelijke oude ploeglaag 
aanzien. Ook deze horizont bevatte Romeinse scherven. Plaatselijk bestond de Romeinse laag echter 
uit “een hoekig blokkige structuur” (Vanhoutte & Pieters 1999/2000: 99). De basis waarop al deze 
lagen rustte vertoonde sporen van duidelijke compactie. Uit de studie van het aardewerk is gebleken 
dat behoudens enkele residuele laat eerste eeuwse scherven de absolute meerderheid van de 
gedeponeerde ceramiek uit de late tweede en (vroege) derde eeuw dateert. Er werd tevens 
geconcludeerd dat het materiaal niet gerold was en bijgevolg niet als het gevolg van bv. verspoeling 
op de site terecht was gekomen. Het werd als het resultaat van een intentioneel stort beschouwd 
(Vanhoutte & De Clercq 2006: 114-115). 

Alhoewel men gedurende de drie jaar onderzoek op het industrieterrein Plassendale de aard van 
de site nooit echt in de vingers heeft gekregen, kan in het licht van de vondsten van Serooskerke en 
Stene ook hier wellicht een interpretatie als woonplatform naar voor worden geschoven. De schuin 
hellende lagen, de blokkige structuur en zelfs de schelpenpakketten doen immers heel sterk denken 
aan de fenomenen geobserveerd in hoger genoemde sites. Opvallend is alleszins wel dat het 
lagenpakket aangebracht werd bovenop een al bestaande A1-horizont die als ploeglaag werd 
aanzien. Dit zou kunnen betekenen dat de site opgeworpen werd op een plaats die eerder in vlak in 
cultuur werd gebracht, mogelijk als gevolg van een vernatting. Dit idee blijft evenwel sterk 
hypothetisch en zal wellicht nooit meer getest kunnen worden op het terrein in Plassendale zelf.  
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Figuur 9.4 Plassendale-Industrie. Het “hellend lagenpakket” (Vanhoutte & Pieters 1999: Fig. 4). 

9.3.3 Semi-artificiële woonplatformen (donken) 

Een tweede landelijke bewoningsvorm sluit qua onderliggend concept sterk aan bij de 
woonplatformen. Het betreft het bewonen van pleistocene donken, natuurlijke zandopduikingen die 
(zwak) boven het veen uitsteken. Deze bewoningsplaatsen zijn zo mogelijk nog slechter gekend dan 
de woonplatformen en hebben misschien wel een nog meer tijdelijk karakter gehad. Deze 
fenomenen zijn momenteel slechts gekend tussen Brugge en Zeebrugge, met name in Dudzele 
Landslag Oost 1-2 (In ‘t Ven, Hollevoet & Hillewaert 2005a; In ’t Ven et al. 2005c) en in de Zeebrugse 
Achterhaven (onderzoek E. Patrouille, IAP; sitedossier Zeebrugge). Telkens werden lagen 
aangetroffen die nog deels op of aan de voet van de donken gesitueerd waren (Figuur 9.5). In situ 
sporen werden nog niet met zekerheid geregistreerd al werden in Zeebrugge op drie donken sporen 
aangetroffen, ondermeer palen. Hun datering in de Romeinse tijd is evenwel onzeker. Wel lijkt de 
bewoning overwegend kort te zijn geweest: Flavisch op twee donken in Zeebrugge, Flavisch tot 
vroeg tweede eeuws op één Donk in Dudzele, en hoofdzakelijk derde eeuws op een andere donk 
vlakbij. Morfologisch en qua concept staan deze fenomenen mogelijk erg dicht bij de 
woonplatformen. Het lijkt ons dan ook logisch te veronderstellen dat men van de bestaande 
topografie gebruik heeft gemaakt om boven het hoogste getijdenniveau te kunnen wonen, al of niet 
aangevuld met aangebracht materiaal om dit niveau te bereiken. Ook hier is de gemaakte 
veronderstelling natuurlijk sterk hypothetisch en zal verder onderzoek hieromtrent uitsluitsel 
moeten brengen. 
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Figuur 9.5 Zeebrugge-Achterhaven. Pleistocene donk met windvallen op de top en afgegleden lagen met 
nederzettingsafval (zwart en donkergrijs), boven het veen (bleekgrijs) uitstekend (plan: IAP/ VIOE). 

9.3.4 Vlaknederzettingen 

Nederzettingen gebouwd op vlakke bodem in het kustgebied zijn tot op heden enkel in het Zeeuwse 
deel van de studieregio gekend. De woonplaatsen waren op een uitgedroogde / uitdrogende 
veenbodem gelegen en kenmerkten zich door een goede bewaringstoestand van de organische 
materialen. Alhoewel meerdere vondstmeldingen en kleine operaties een aanduiding geven voor 
het feit dat dit een vrij courante bewoningsvorm moet geweest zijn vanaf de late IJzertijd, zijn er tot 
op heden maar drie sites over ruimer oppervlak onderzocht: Arnemuiden-Oud Brakenburg, 
Colijnsplaat-Noordhoeksenol en Borsele-Ellewoutsdijk. Op het vlak van grootschaligheid, multi-
disciplinariteit en kenniswinst is het echter vooral de laatste site die grote vooruitgang opleverde. 
De drie sites worden als sitedossier in detail besproken. We richten ons hier meer op de algemene 
kenmerken van de nederzettingsstructuur. 

9.3.4.1 Arnemuiden-Oud Brakenburg en Colijnsplaat-Noordhoeksenol 

De onderzoeken in Arnemuiden en Colijnsplaat zijn vrij kleinschalig te noemen en leverden weinig 
kenniswinst op over de organisatie van de boerenerven. In beide gevallen werden resten van 
drieschepige woonstalhuizen met vrij lange afmetingen (>15m) aangetroffen. In Colijnsplaat bleek 
dat de huizen voor 2/3e ingenomen werden als staldeel (Figuur 9.6). Eén gebouw vertoonde zelfs een 
verbreding die als veekraal aanzien kan worden. Uit de studie van het bot (Lauwerier & van Mensch 
1993) blijkt dat runderteelt er een belangrijke activiteit moet zijn geweest. Ook schaap, paard en in 
veel beperktere mate varken komen voor in het botspectrum. Een datering op bot (hondenschedel) 
uit huis 1 leverde een datering op van 1970 +/- 35 BP (GrN-14168) wat voor 1 sigma een datering is 
tussen 0 en 65AD. Het aardewerk wees op een datering tussen ca. 20-50AD. Beide huizen vallen 
binnen het door Kodde (2007: 31) gedefinieerde type 4 (4A1). Dit zijn drieschepige huizen met een 
gemiddelde lengte van 20m die voornamelijk uit de late IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd dateren 
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en volgens haar slechts gekend zijn uit Velsen, Opperdoes, Zaanstad en Assendelft, wat aangeeft dat 
het zwaartepunt in de verspreiding van dit type exclusief boven de Oude Rijn moet gesitueerd 
worden. Ook het aardewerk geeft een verwantschap aan met het noorden van Nederland, alhoewel 
er binnen het spectrum aan ceramiek ook elementen zijn die verwijzen naar meer zuidelijke 
gebieden (infra). 

Het gebouw uit Arnemuiden moet minstens een eeuw ouder geweest zijn dan dat van 
Colijnsplaat, wat duidelijk maakt dat het veen toen ook al lokaal bewoonbaar was. Alhoewel een 
tweeschepige palenzetting werd aangetroffen, vermoedden de opgravers een oorspronkelijk 
drieschepig opzet (van den Berg & Hendrikse 1978). 

 

 

Figuur 9.6 Colijnsplaat-Noordhoeksenol. Twee woonstalhuizen in noordelijke traditie. (plan: AWN; schaal 
1/400e). 

9.3.4.2 Borsele-Ellewoutsdijk 

De grootste kenniswinst met betrekking tot erfstructuur in marien gebied werd echter verkregen 
door het onderzoek dat het ADC uitvoerde in Borsele-Ellewoutsdijk naar aanleiding van de bouw van 
de Westerscheldetunnel. Het onderzoek in een gebied van 20ha groot leidde tot opgravingen op 5ha 
en vond plaats in twee fasen. In 1999 werd één erf met hoofdgebouw onderzocht (Sier 2001), gevolgd 
door een grootschaliger onderzoek in 2001 dat nog eens zeven huizen en een bijgebouw aan het 
licht bracht (Sier 2003; van der Heijden & Sier 2006). Uit de chronologische aanwijzingen tekenden 
zich drie bouwfasen af waarbij de oudste in de Flavische tijd valt, gevolgd door een nieuwe ca. 100AD 
en een laatste ca. 130AD. Ten laatste ca. 150AD was de site verlaten en werden de resten vrij snel 
overstroomd en door een kleipakket afgedekt. 
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Figuur 9.7 Lokalisatie en fasering van de erven en gebouwen van Borsele - Ellewoutsdijk (van der Heijden & 
Sier 2006: 46).  

Alle huizen werden in hout gebouwd en van wanden in vlechtwerk voorzien. Het 
constructiemateriaal betreft moeraseik, els, wilg, berk en fossiele grove den. Toch konden de meeste 
huizen ook goed gedateerd worden door dendrochronologisch onderzoek op eik. Dit leidde tot een 
scherpe fasering van het complex. Hieruit blijkt dat gelijktijdige huizen zo’n 60m van elkaar 
verwijderd lagen en eigenlijk aparte woonkernen vormden (Figuur 9.7). Huizen nummers 4 en 11 
zijn de oudste. Ze bleven wellicht zo’n 30 jaar in gebruik. Zo werd huis 4 overbouwd rond 100AD bij 
de aanleg van huis 3. Dat functioneerde gelijktijdig met huis 1 en 8. Nog eens een generatie later 
werd huis 5, en wellicht huis 2 opgetrokken. Gezien de levensduur van de voorgaande huizen en de 
datering van de palen en het aardewerk is het zeker te argumenteren dat de nederzetting verlaten is 
rond of zelfs nog voor 150 AD. Binnen een klein gebied is er dus sprake van kleine verschuivingen in 
plaatsgebruik, een soort micro ‘zwervende-erven’ patroon.  
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Wat betreft structuur van het erf betreft, wijkt Borsele - Ellewoutsdijk eigenlijk weinig af van wat op 
de zuidelijk aangrenzende pleistocene zandgronden van Vlaanderen werd opgemerkt, met name dat 
deze boerderijen archeologisch gekarakteriseerd zijn door een vrij losse structuur van de gebouwen 
en een zeer lage sporendensiteit. Hoofdgebouw, waterput en soms bijgebouwen liggen in clusters 
verspreid over het landschap. Waar in het zandgebied grachten soms enige vorm van ordening of 
‘enclos’ aanbrengen, blijkt men hier eerder van bestaande of deels verlandde kreekjes gebruik te 
hebben gemaakt of enclosures te hebben gecreëerd door middel van houten paaltjes (veekralen). 
Deze komen frequent voor op elk erf. 

Hoewel lager op de huizenbouw wordt ingegaan, wordt hier toch al stilgestaan bij enkele 
gemeenschappelijke kenmerken die relevant zijn voor de kennis van de bedrijfsvoering en algemene 
erfstructuur. 

De best gedocumenteerde woonkern is deze van gebouw 11. Dit huis werd in 1999 opgegraven. 
Het bestond uit een volledig bewaard gebouw van 25 bij 7 m met O-W-richting en enkele 
randstructuren (Figuur 9.8). Het huis was deels twee- en deels drieschepig. Een A-frame constructie 
werd duidelijk aangetoond. Het eenschepige huisdeel in het W was wellicht een stal, een –
discordante- omheining werd er aan- of doorgebouwd. Een N-Z palenrij die door het huis liep en 
zich ook buiten de buitenwand liet herkennen, splitst het in twee gelijke delen. Een haard bevond 
zich in het O-deel. Binnen dit deel werd nog eens een aparte ‘kamer’ gebouwd. Beide 
gebouwonderdelen hadden tegenover elkaar liggende ingangen in de lange zijden; het O-deel ook 
nog in de korte zijde. Rondom het gebouw werden nog twee kleine bijgebouwen (spiekers) en een 
waterkuil ontdekt. Het gebouw werd deels gebouwd met fossiel hout, met name grove den die voor 
de middenstaanders werd gebruikt. Een dendrochronologische datering op een paal uit de wand gaf 
een datering van 65 +/-6AD. Een tweede exemplarische structuur is huis 6. Het mat 13 bij 6m en was 
deels één- en deels tweeschepig, werd volledig aangetroffen en was uitzonderlijk goed bewaard. De 
jongste dendrochronologische datering valt in 113AD. De kleine, tweeschepige westzijde van 11 m² 
was duidelijk een staldeel. Dit bleek uit de groene fosfaatkleur, en er werd mest in aangetroffen van 
schapen- en/of geiten die op zoutweiden graasden. Het ontbreken van stalboxen en de kleine 
afmetingen wijzen duidelijk op het houden van kleinvee.  

Het huizenrepertorium, alhoewel polymorf en soms slecht bewaard, laat toch toe om enkele 
vaststellingen te doen aangaande de boerderijbouw in dit kwelderlandschap tussen 65 en 150AD. 
Inzake bouwtraditie weerspiegelt de gebouwengroep van Borsele-Ellewoutsdijk immers twee 
bouwtradities, waarvan huizen 6 en 11 de meest sprekende zijn. Enerzijds betreft het de 
tweeschepige zgn. Alphen-Ekeren huistraditie die het best bewaard is in huis 6. Deze traditie was 
zeer sterk verspreid op de zandgronden van Zuid-Nederland en Noordwest-België (De Boe 1988; 
infra: Hoofdstuk 10). Het tweede huistype -gebouw 11- is drieschepig of een mengvorm met één- of 
tweeschepigheid, bezit soms een A-frame als dakdragende palengroep, en was onbekend op de 
pleistocene gronden van voornoemde regio’s. Het is echter wel goed bekend uit het kustlandschap 
van Zuidwest-Nederland en wordt er frequent aangetroffen (cfr. Hallewas 1986: afb 4-5: Schiedam en 
Kethel). Kodde (2007: 28) inventariseerde negen van deze huizen van haar type 3A in het West-
Nederlandse kustlandschap. Drieschepige huizenbouw mag dan wel een in oorsprong Germaanse 
bouwtraditie zijn (Trier 1969), de aanpassing van het bouwconcept door middel van een A-frame is, 
door zijn geografische verspreiding in het venige kustgebied van Zuidwest-Nederland, wellicht als 
een landschappelijk bepaalde factor te beschouwen. Alhoewel een betrouwbare dataset aan 
gebouwen buiten Borsele-Ellewoutsdijk nog zo goed als onbestaande is in het gebied, lijkt er toch 
duidelijk sprake te zijn van een fundamenteel verschil in bouwtechniek met de huizen uit 
Colijnsplaat.  
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Figuur 9.8 Borsele-Ellewoutsdijk: vlaknederzetting op het veen. Huis ‘structuur 11’ (naar: van den Berg 
2003: Afb. 3.22). 
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9.3.5 Interpretatie 

9.3.5.1 Woonplatformen 

De recente vondst van artificiële of semi-artificiële woonplatformen en een grote vlaknederzetting 
betekende een doorbraak in de kennis van de bewoning in het kustlandschap. Met deze vondsten 
kunnen nu echter ook oudere opgravingen zoals Plassendale, maar bv. ook Bredene2 , 
geherinterpreteerd worden. De vele vondsten uit de Vlaamse Kustvlakte, vaak in gave conditie, 
hoeven dus niet noodzakelijk allemaal te behoren tot het afval van zeer tijdelijke, off-site, 
activiteiten zoals wel gesuggereerd werd in sommige bijdragen (Ervynck et al. 1999). Men kan zich 
overigens de vraag stellen waarom het zo lang geduurd heeft vooraleer men tot het besef gekomen 
is van het bestaan van complexen zoals woonplatformen. We vermoeden dat hier deels een 
methodologisch probleem aan de basis van ligt waarbij de toegepaste methodologie eerder geënt 
was op referentiekaders opgedaan op het pleistoceen. Vanzelfsprekend is de opgraving met kleine 
opgravingsputten zoals ze tot in de jaren 1995 werd beoefend, niet echt adequaat om dergelijke 
complexen aan te pakken die eerder een ruimtelijk in vlak uitgestrekt onderzoek, maar ook een 
continue wisselwerking met stratigrafische waarnemingen vereisen.  

De ontdekking van woonplatformen in de kustvlakte mag dan wel op het eerste gezicht tot enige 
verbazing leiden, dergelijke complexen zijn echter goed bekende fenomenen die sinds de 
prehistorie als al of niet tijdelijke toevluchtsoord hebben gediend in de Noordwest-Europese natte 
dynamische landschappen onder invloed van de zee. Onder andere van de Chauken die bij de 
monding van de Eems en Weser woonden, maar ook van de Friezen zijn de terpen of woerden / 
wierden bekende nederzettingsvormen die vaak een lange en complexe nederzettingsgeschiedenis 
voorstaan (Hiddink 1999). Ook zuidelijker langsheen de Noordzeekust zijn er opmerkelijke 
parallellen voorhanden voor de vondsten in het Noord-Menapisch gebied. Opvallend zijn alleszins 
de woonplatformen uit Midden-Delfland die in de studie van Van Londen (2006) vergeleken werden 
met de Friese terpen uit de regio rond Assendelft (Brandt, Groenman-Van Waateringe & van der 
Leeuw 1987). In beide gebieden komen opgehoogde platformen op het veen voor. Ze bevatten soms 
plaggenhutten of houten gebouwen, of kunnen ook leeg zijn wat voor Assendelft een interpretatie 
als vluchtplaatsen voor rundvee opleverde. Soms komen ook lager gelegen structuren voor in 
associatie met de platforms. Dit kunnen enclosures en/of gebouwen zijn. In elk geval bestaat er een 
zeer sterke morfologische verwantschap, zeker qua opbouw, tussen de platforms uit het 
studiegebied en voorbeelden uit Midden-Delftland zoals bv. site MD21.23 (van Londen 2006: Fig. 148 
ev; Fig. 109; Fig. 115). Ook verderaf, in het oosten van Engeland in de Fenlands, werden binnen een 
breder gamma aan bewoningsvormen ook gelijkaardige woonplatformen onderzocht maar ook ring-
vormige aardwerken. De Fenlands waren een nat landschap dat gekoloniseerd werd in de Romeinse 
tijd, onder andere voor zoutwinning (Hall & Coles, 1994: 110-112). Het gebied is in menig opzicht 
verwant aan de Noord-Menapische Kustvlakte en zal later in meer detail aan bod komen.  

                                                             
 
 
2 Prof. dr. Thoen meldde aan de toehoorders op het plaatsbezoek aan de opgravingen van Stene (herfst 2008) dat het 
onderzoek in Bredene een gelijkaardig lagenpakket aan het licht bracht als dat van Stene. Het was volgens hem 3m dik en 
exclusief daterend uit de Flavische tijd. Zie ondermeer ook: Thoen & Hanut 2001 voor de materiaalstudie van (een deel 
van) dit pakket. 
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Herhalen we tot slot de hoger al geciteerde passage uit Plinius’ Naturalis Historia, die betrekking 
heeft op de Chauken (Noord-Nederland) maar wellicht evenzeer geldig was voor andere Noordwest-
Europese Kustgebieden:  

…Daar bewoont dit miserabele ras opgehoogde stukken grond of platforms, die ze met 
de hand hebben aangelegd boven het niveau van het hoogst bekende getij. Levend in 
hutten gebouwd op de gekozen plekken, lijken zij op zeelieden in schepen als het 
water het omringende land bedekt, maar op schipbreukelingen als het getij zich heeft 
teruggetrokken. (Plinius, Nat. Hist. 16,2) 

Samenvattend kan men dus stellen dat de vondst van woonplatformen in de kustzone van het 
studiegebied zich inschrijft in een geografisch uitgestrekt, en landschappelijk gedetermineerd 
concept van nederzettingsbouw. Alhoewel er voor de late IJzertijd nog geen platformen bekend zijn, 
mag aangenomen worden dat de bouwtraditie aansloot bij de inheemse, landschappelijk en 
traditioneel bepaalde wijze waarop het dynamische kustlandschap beleefd werd als mogelijke plaats 
van verblijf. 

9.3.5.2 Vlaknederzettingen 

Behoudens de site van Borsele is er weinig informatie voorhanden die goed inzicht geeft in de 
nederzettingsstructuur van de vlaknederzettingen op het veen. De site van Borsele - Ellewoutsdijk 
leverde een vrij losse structuur van erven met lage sporendichtheid op, gekenmerkt door een 
woonstalhuis, een waterput, omheiningen (veekralen) en soms bijgebouwtjes. Grachten lijken er 
niet voor te komen, wat een fundamenteel verschil is met het pleistoceen gebied. Wel lijkt men 
gebruik gemaakt te hebben van natuurlijke geulen en kreekjes voor de afbakening van sommige 
erven. Ook is de herhaalde aanwezigheid van veekralen een duidelijk kenmerkend gegeven dat 
wellicht met kleinveekuddes geassocieerd kan worden (schaap / geit). Bovendien lijkt er sprake te 
zijn van een verschuiving binnen een klein gebied, waarbij de huizen werden herbouwd en 
verplaatst na een generatie.  

De huizenbouw wijst op het feit dat er verschillende bouwtradities toegepast werden waarbij 
zowel bouwtradities uit het pleistoceen (Alphen-Ekeren) als uit noordelijke kustgebieden 
(drieschepig met A-frame en drieschepig met rechte staanders) toepassing vonden. Net buiten het 
studiegebied aan de overzijde van de Oosterscheldemonding werd overigens nog een ander 
gebouwtype aangetroffen in Haamstede-Brabers. Het betrof daar tweeschepige huizen met 
funderingsgreppels, waar ook kralen aan waren verbonden, daterend uit een periode tussen 80AD 
en het midden van de derde eeuw (Trimpe-Burger 1995: 28-35). Uit het botmateriaal kon worden 
afgeleid dat schapenhouderij ook hier een belangrijk aspect van de landbouwvoering uitmaakte. Qua 
bouwtraditie zijn de drieschepige constructies van de woonstalhuizen duidelijk afwijkend van wat 
op het pleistoceen gekend is. Wel is er een duidelijk landschappelijk gedetermineerd verband met 
de rest van het West- en Noord-Nederlandse en zelfs Noordwest-Duitse kustgebied waar de traditie 
van drieschepige woonstalhuizen diep in de tijd en het landschap verankerd lag (Trier 1969; Hiddink 
1999). Dit wijst er zeker voor Colijnsplaat op dat er sprake was van een sterke verwantschap in het 
tot uiting brengen van aspecten van identiteit via bouwtradities tussen het studiegebied enerzijds 
en regio’s uit het noordelijke kustgebied anderzijds.  
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9.3.6 Besluit 

Het motto van de uitbouw van bewoning in het dynamische kustlandschap was ongetwijfeld de 
zoektocht naar plaatsen die ook bij hoog tij droog bleven. De vondst van dijken en geassocieerde 
woonplatformen maakt duidelijk dat men daarbij ook offensief en wellicht op grote schaal te werk is 
gegaan, en dat men dus niet alleen gebruik heeft gemaakt van natuurlijke verhevenheden zoals 
pleistocene donken, kreekruggen of de kustduinengordel. In het spoor van buitenlandse ervaringen 
kan men dan ook spreken van een kolonisatie van het kustgebied tijdens de Romeinse tijd. Daar 
waar het veen voldoende veraard en gedraineerd was, werden vlaknederzettingen uitgebouwd. Dit 
lijkt op Walcheren het geval geweest te zijn vanaf de late IJzertijd al lijkt ook hier de bewoning meer 
systematisch op gang te komen in de Flavische tijd. Opvallend is wel dat er in dit gebied geen 
vlaknederzettingen van na 150AD gekend zijn. Wel dateren de dijkvernieuwing en het terpje van 
Serooskerke duidelijk van na 180AD. In hoeverre hier een aanwijzing voor een toenemende 
vernatting vanaf 150AD mag in gezien worden, is een open vraag. De dataset lijkt ons nog veel te 
beperkt te zijn om hierin een historische realiteit te zien. Wel is het een hypothese die zeker de 
moeite loont om te evalueren bij toekomstig onderzoek in het gebied. Er zijn overigens geen civiele 
bewoningsplaatsen gekend die dateren uit de laat-Romeinse tijd. 

Qua nederzettingsstructuur vertoont de beperkte gegevensgroep een duidelijk landschappelijke 
gedetermineerde verwantschap met andere kustgebieden, ook zelfs ver buiten de studieregio en het 
Imperium gelegen. Het voorkomen van drieschepige woonstalhuizen in het uiterste noorden van 
het studiegebied (Walcheren) sluit duidelijk aan bij bouwtradities uit meer noordelijk gesitueerde 
kustgebieden. De handelingen die de lokale gemeenschappen uitvoerden om tot de constructie van 
zo’n woonstalhuis en erfopbouw te komen, brengen dus ook aspecten van identiteit tot uitdrukking 
die minder nauw aansluiten bij wat er op het aangrenzende pleistocene deel van de civitas tot het 
traditionele handelingskader behoorde, maar eerder met andere bouwtradities van 
gemeenschappen levend in gelijkaardige landschappelijke context, ook in Germaans gebied.  

Met de hoger besproken vindplaatsen is duidelijk gemaakt dat de Kustvlakte wel degelijk 
bewoningsplaatsen heeft gekend doch dat ze een afwijkende morfologie bezaten in vergelijking met 
de nederzettingen gelegen op het pleistoceen. Als de halve eeuw van wachten en methodologisch 
leergeld betalen ook maar één resultaat mag gehad hebben, dan is dat wel het besef dat specifieke 
landschappelijke condities een totaal ander bewoningspatroon en bijgevolg een aangepaste, 
adequate onderzoeksstrategie vereisen. Hopelijk kan een vervolgonderzoek op de site van Stene ook 
aanleiding geven tot een bijstelling en verdere verfijning van de methodologie van onderzoek. 

9.4 Morfologie en ruimtelijke organisatie in de Pleistocene zand- 
en kleigronden van het binnenland 

9.4.1 Inleiding 

De dekzandgebieden en de tertiaire hoogten kenmerken zich door een hoog aantal vindplaatsen uit 
de periode late IJzertijd – Romeinse tijd. Van deze grote groep aan waargenomen vindplaatsen 
leverde een beperkter deel van 40 sites voldoende uitgestrekte en structurele informatie op om hen 
met vrij grote zekerheid als landelijke bewoningsvorm type villa of boerderij in inheemse traditie te 
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omschrijven (Tabel 9.2). Hiervan zijn er twee vindplaatsen die als mogelijke villa in aanmerking 
genomen worden, drie sites vertonen sporen van versterking door middel van palissades en van vier 
sites is het juiste karakter van de site vrij onzeker. Op een locatie is dakpanbakkerij een 
(neven?)activiteit. Daarnaast zijn er nog drie mogelijke centrale plaatsen, vier religieuze, zeven 
funeraire en vier militaire locaties die niet in deze lijst werden opgenomen en lager aan bod komen. 
Uit het corpus zijn er zes ook sites die voor 1990 onderzocht werden. Het gros van de beschikbare 
gegevens zowel qua kwantiteit als qua omvang van de vrijgelegde sporen werd echter verworven na 
1995 (cfr supra: Hoofdstuk 4). Dit lijkt kwantitatief een beperkte gegevensgroep te zijn wanneer 
vergeleken met de 56 betrouwbare vindplaatsen die Vermeulen (1992: 163) aangaf voor de Leie-
Schelde regio. Wanneer echter op deze groep dezelfde criteria worden toegepast als op de door ons 
gebruikte vindplaatsen dan blijven hiervan slechts Eke-Molen, Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld en 
Sint-Martens-Latem-Brakel over. Op deze plaatsen kon over een relatief groot oppervlak een inzicht 
verkregen worden in de nederzettingsstructuur. Deze sites vormden ook de basis van de studie van 
Vermeulen en worden ook in deze studie meegenomen in de analyse, samen met de recent 
onderzochte sites. 

Binnen het corpus aan boerderijen in inheemse traditie werd getracht een indeling te maken op 
basis van morfologische kenmerken. Daarbij zijn de aan- of afwezigheid en de soort van 
begrenzingen aparte criteria van indeling. Het voorkomen van sites met begrenzingen werd door 
Vermeulen (1992: 196-197) al verondersteld onder andere op basis van de site van Eke-Molen en 
Asper-Jolleveld. Hoewel de grachten van de eerste site niet met een dergelijke begrenzing maar met 
een wegtracé te vereenzelvigen zijn (De Clercq, Deschieter & De Mulder 2000) blijkt uit het 
recentere onderzoek dat heel wat sites inderdaad van een enclosure voorzien waren die bestond uit 
één of meer grachten, een palissade of een combinatie van beide systemen. Dergelijke afbakeningen 
konden zowel aspecten van status, exclusie (verdediging) als inclusie (het binnen de boerderij 
houden van het vee) weerspiegelen.  

Voorts wordt ook aandacht besteed aan de interne opbouw en aan de aspecten van identiteit en 
sociale organisatie die in de boerderijen gevat liggen. Naast de inheemse boerderijen komen ook 
kort de steenbouwsites, de zgn. “villae” aan bod, evenals de centrale plaatsen. Zoals hoger gezegd 
achter we dit noodzakelijk voor de goede contextualisatie van de inheemse boerderijen. Tot slot 
wordt het geheel van landelijke nederzettingsstructuren geïnterpreteerd in een context van 
transformaties in structuren en aspecten van identiteit en sociale organisatie. Tevens worden de 
resultaten gekaderd in een vergelijkende context met omringende gebieden. 
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Tabel 9.2 Overzicht van de inheems-Romeinse sites met sporen in situ op de dekzandgronden en 
de tertiaire hoogten. 

Naam van de site Aard site Aard van de structuren Datering Referentie 

Aalter-Langevoorde: Z1 Boerderij 
Enclos, huizen, bijgebouwen, waterput, 

potstal 
Ca. 200BC-175AD De Clercq & Mortier 2002a; 2003; De 

Clercq, Deru & Mortier 2007 
Aalter-Langevoorde: Z2 Boerderij Enclos, huis, bijgebouwen, waterput Ca. 175-275AD 

Beernem-Sluis Boerderij Gracht, huizen, bijgebouwen Ca. 60-200AD Hollevoet 2006 
Berlare-N445 Boerderij Huis (deel van) Ca. 100-175AD De Clercq et al. 2005b 

Belsele-Steenwerk Villa? 
Gebouw (deel van), funderingen 

steenbouw, palen  
Ca. 60-275AD Bourgeois & Thoen 1986 

Brugge-Molendorp Boerderij Enclos, huizen, bijgebouwen ‘1ste-3de eeuw’ 
Hollevoet 1999/2000; Hillewaert 

2000b 

Brugge-Refuge Boerderij Enclos, huizen, bijgebouwen, waterput Ca. 1-275AD 
Hollevoet & Hillewaert 1997-

1998(2002) 

Destelbergen-Eenbeekeinde ? Enclos, palen, waterputten Ca. 40-175-275AD  
De Laet, Van Doorselaer & Thoen 
1969; De Laet, Thoen & Bourgeois 

1986; Van Doorselaer & Thoen 1967 

Eke-Biestebeek 
Versterkte 

site 
Palissade, toren Ca. 1-200AD De Clercq & Mortier 2002b 

Eke-Molen / N60 Boerderij Wegtracé, huis (deel van) Ca. 60-100AD 
Rogge & Vermeulen 1983;De Clercq 

et al. 2000 

Evergem-Kluizendok Boerderijen 
Enclosures, wegtracé, huizen, 

bijgebouwen, waterputten 
Ca. 100-175AD 

De Clercq et al. 2007; Laloo et al. 
2008 

Evergem-Spoorwegstraat Boerderij Gracht, huis (deel van) Ca. 60-200AD Bourgeois et al. 1989 
Evergem-Stoofstraat Boerderij Gracht, huis, bijgebouw, waterput Ca. 80-150AD Schynkel & Urmel 2009 

Evergem-Koolstraat Boerderij 
Enclosures, wegtracé, huizen, 

bijgebouwen, waterputten 
Ca. 60-200AD In uitvoering 

Evergem-Vierlinden 
Versterkte 

site 
Gracht, palissade, palen  ‘1ste-3de eeuw’ Desseyn et al. 1984 

Hansbeke-Voordestraat Boerderij huis (deel van) Ca. 50-100AD Hoorne, Taelman & Vanhee 2009 

Knesselare-Flabbaert Boerderij Wegtracé, huizen, bijgebouwen Ca. 100-200AD 
Thoen & Sas 1992; De Clercq & 

Thoen 1998 
Knesselare-Kouter Z1 Boerderij Wegtracé, huizen, bijgebouwen Ca. 50-175AD 

De Clercq, Hoorne & Vanhee 2009 
Knesselare-Kouter Z2 

Versterkte 
site 

Palissade, poortgebouwen Ca. 175-325AD 

Kruibeke-Argex Boerderij Huis, gracht ‘1ste-3de eeuw’ Van Roeyen 1997a 

Kruibeke-Hogen Akkerhoek Boerderij Enclos, huis Ca. 100-200AD 
Van Vaerenbergh, Van Roeyen & 

Van Hove 2007 
Maldegem-Burkel Boerderij Grachten, palen Ca. 175-275AD Crombé et al. 2005 
Merelbeke-Axxes Boerderij Enclos, huis, bijgebouw, waterput Ca. 80-175AD De Clercq et al. 2001/2002 

Nevele-Kerrebroek Villa? Palen, funderingen steenbouw Ca. 60-200AD De Clercq & Thoen 1997 
Nieuwkerken-Wallenhofwijk Boerderij Huis(deel van) Ca. 150-275AD Van Roeyen 1998b 

Oedelem-Wulfsberghe Boerderij? Dubbele enclosure Ca. 100BC-60AD 
Cherreté, Bourgeois & Meganck 

2001 
Oostwinkel-Leischoot 1 Boerderij Gracht, huis, bijgebouw Ca. 80-150AD De Clercq 2005b, c 

Sijsele-Antwerpse Heirweg ? Enclos, huizen (delen van) Ca. 60-275AD In ’t Ven et al. 2005a 
Sijsele-Stoofstraat West Boerderij Grachten, huis (deel van) Ca. 100-200AD In ‘t Ven & Hollevoet 2005 

Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld Boerderij 
Wegtracé, huizen, bijgebouwen , 

waterputten 
Ca. 40-200AD Vermeulen 1992a; 1993 

Sint-Denijs-Westrem-The Loop Boerderij Huizen, bijgebouwen, waterputten Ca. 60-200AD Hoorne et al. 2008 
Sint-Gillis-Waas-Houtvoort Boerderij Huis ‘2de -3de eeuw’ Van Roeyen 1998a; 1999 

Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen Boerderij 
Wegtracé, enclos, huizen, bijgebouwen, 

waterput 
Ca. 100-200AD Vermeulen et al. 1998 

Sint-Gillis-Waas-‘t Hol Boerderij Grachten, huis, bijgebouw, waterput Ca. 100-300AD Hollevoet & Van Roeyen 1992, 1995 
Sint-Martens-Latem-Brakel Boerderij Grachten, huizen (delen van) Ca. 25-200AD Vermeulen 1989 
Sint-Niklaas-Europark-Zuid ? Huis (deel van) ‘1ste-3de eeuw’ Van Roeyen 1993 
Varsenare-d’Hooghe Noene Boerderij Enclos, huis Ca. 1-65AD Hollevoet 1997-1998(2002) 

Vinderhoute-Molenbrug ? Enclos, huis (deel van) Ca. 200BC-100AD Bourgeois et al. 1987 
Zele-Kamershoek Boerderij Enclos, huizen Ca. 175-325AD De Clercq et al. 2005c 

Zele-Zuidelijke Omleiding Boerderij Huis (deel van) Ca. 600BC-200AD 
De Clercq 2003; De Clercq et al. 

2003a, b 
Zomergem-Boven Artisanaal Huis, gracht Ca. 160-210AD De Clercq & Thoen 1998 
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9.4.2 Omgrachte boerderijen met enkel- en meervoudige woonkernen 

Boerderijen in inheemse traditie voorzien van een enclosure door middel van een gracht, vormen 
wellicht de meest frequente verschijningsvorm binnen het landelijke nederzettingsspectrum in het 
gebied. Helaas kon en kan door de ruimtelijk meestal te beperkte afgravingsvlakken, vrijwel nooit 
een goed inzicht bekomen worden in de volledige opbouw van de nederzetting en het door de 
omgrachting afgebakende areaal, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het grootschalige onderzoek 
net over de grens in de regio bij Lille dat een zeer uitgestrekt landschap van met elkaar verbonden 
enclosures aan het licht bracht (Geoffroy 1997; Marion & Blanquaert 2000; Quérel 2007). Toch zijn er 
in het voorbije decennium in het gebied enkele landelijke complexen over ruimere, aaneensluitende 
oppervlakten (>1ha) onderzocht die een eerste inzicht toelaten in deze nederzettingsvorm. Aan de 
hand van deze sites wordt het nederzettingstype besproken. Toekomstig onderzoek zal moeten 
uitwijzen hoe typisch of a-typisch deze sites zijn voor de landelijke bewoning uit de periode 100BC-
400AD. Als exemplarische casussen worden de volgende complexen besproken : 

 
• Aalter-Langevoorde 
• Brugge-Refuge 
• Knesselare-Kouter (zone I) 
• Evergem-Kluizendok-Zandeken en Hultjen 
 

Vooral het in 2006-2007 opgegraven complex van Evergem-Kluizendok dat over 16ha kon 
onderzocht worden, levert inzicht in de nederzettingsstructuur. Helaas is de uitwerking nog niet 
voldoende ver gevorderd om er verregaande conclusies uit te presenteren en we zullen ons dan ook 
voor deze site moeten beperken tot enkele algemene beschouwingen. Verder zal ook geput worden 
uit de over kleinere oppervlakte aangegraven complexen, en dit zowel uit de voor als na 1990 
opgegraven nederzettingsdelen3. 

9.4.2.1 Aalter-Langevoorde 

Het in Aalter-Langevoorde opgegraven ruraal complex bestaat uit twee onderzoekszones (I en II) 
waarvan zone I de meest omvangrijke is en die ook in menig opzicht bijzonder kan genoemd 
worden. Niet alleen is het tot op heden de enige site in het noorden van de civitas Menapiorum waar 
op ruimere schaal een aantoonbare continuïteit in bewoning tussen de late IJzertijd en de derde 
eeuw AD werd geattesteerd en onderzocht, bovendien geven meerdere indicatoren aan dat de 
bewoning zeker in de vroeg-Romeinse tijd door een aspect van status werd gekarakteriseerd. De site 
werd intensief bestudeerd en vooral de combinatie tussen de studie van materiële cultuur, 
dendrochronologisch onderzoek en een intensief programma van radiokoolstofdateringen leidde 
tot een goed inzicht in de fasering en de transformatieprocessen van dit rurale complex (De Clercq 
& Mortier 2003; De Clercq et al. 2005a; De Clercq, Deru & Mortier 2007; De Clercq & Vanstrydonck 
2007).  

                                                             
 
 
3 Bij de bespreking van de individuele complexen wordt vaak geput uit de in de site-rapporten ontwikkelde teksten, 
voorzien van enkele aanvullingen. We achtten het irrelevant om zelf twee maal hetzelfde te schrijven doch met andere 
woorden. 
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De site van Aalter-Langevoorde kan omschreven worden als een boerderij in inheemse traditie die 
doorheen haar bestaansperiode slechts één gelijktijdig functionerende woonkern had. Na een 
activiteit die tijdens de midden-La Tène periode vooral op de ontginning van klei gericht was, werd 
in de tweede eeuw voor Chr. de menselijke aanwezigheid vorm gegeven door een aanleg van een 
enclosure door middel van een gracht met hoek, aangelegd volgens de hoofdwindrichtingen (Figuur 
9.9). Uit de depositie van quasi volledige potten nabij een windval en een palenrij kon worden 
afgeleid dat de omgrachting mogelijk zowel rituele als profane aspecten materialiseerde. In de late 
tweede en de eerste eeuw BC werd nederzettingsafval in de al meer gesedimenteerde gracht gestort. 
Behoudens de op kleine schaal onderzochte site van Vinderhoute-Molenbrug (Bourgeois et al. 1987; 
Bourgeois & Crombé 1987) of de zeer recente vondsten in Ursel-Rozestraat (Mestdagh & Taelman 
2008), zijn er weinig regionale en contemporaine parallellen beschikbaar en dient het 
vergelijkingskader noodzakelijkerwijs verderop gezocht te worden. Enclosures met rechte hoeken 
uit de late IJzertijd zijn immers geen zeldzaamheid in het noorden van Frankrijk (zie bv. Malrain 
1997; Malrain, Matterne & Méniel 2002: 153-155) en ook de associatie van rituele en profane 
aspecten komt er vaak voor. Anderzijds is het deponeren van volledige potten in (kleinere) 
rechthoekige monumenten ook gekend van de Zuid-Nederlandse Zandgronden en de loess-gebieden 
in Belgisch en Nederlands Limburg (Slofstra & Van der Sanden 1987). De gesloten 
nederzettingsstructuur contrasteert overigens met de op de werf voor de HSL-Antwerpen-
Amsterdam aangetroffen nederzettingscomplexen uit de late IJzertijd. Daar werd geen omgrachting 
geattesteerd (Delaruelle & Verbeeck 2004; infra). 

In de eerste eeuw voor Chr., mogelijk rond het midden van die eeuw, werd een nieuwe enclosure 
gegraven (Figuur 9.10). Deze sneed de voorganger en bestond uit twee parallelle grachten die 
volgens de hoofdwindrichtingen een vierkant areaal van ca. 150 op 150m omsloten. De uitleg van dit 
complex is bijzonder en valt op doordat alle gebouwen tegen de zuidelijke zijde van het omheinde 
areaal aan werden gebouwd, één mogelijke toren of zware spieker uitgezonderd, die tussen de twee 
grachten aan de noordzijde was gelegen. Een tweeschepig huis van het type Alphen-Ekeren en een 
groep van tegen elkaar aangebouwde bijgebouwen vormden de kern van gebouwzone (Figuur 9.11). 
Bij deze laatste groep nam een 9-postenspieker, later aangepast tot 12 posten, een centrale plaats in. 
Uit de 14C dateringen blijkt dat deze constructies wellicht nog voor het begin van de jaartelling 
werden gebouwd, op radiokoolstofbasis gezien gelijktijdig met het graven van het grachtensysteem 
dus. 

Tijdens de regeringstijd van keizer Augustus werd een bijzondere groep van materiële cultuur 
gestort in de binnenste omheiningsgracht ter hoogte van de bijgebouwzone en op een moment dat 
die gracht al ten dele een opvulling had gekend. De samenstelling van de vondstgroep is bijzonder te 
noemen, dit zowel in samenstelling als in regionale vergelijkingscontext gezien. Behoudens 
fragmenten van een vuurbok en een ijzeren vuurslag valt het vooral op dat een groot deel van de 
ceramiek bestaat uit vroege Belgische Waar, vooral onder de vorm van tonvormige drinkbekers en 
in mindere mate tassen en borden. Bijzonder is verder het voorkomen in twee storten in de gracht, 
van brokken van verzorgd afgewerkte wandbepleistering met witte en rode kleurstof. Enkele 
fragmenten leisteen geven aan dat de dakbedekking mogelijk deels met leisteenplaten was 
uitgevoerd. 

In de Flavische tijd werd op dezelfde plaats als het eerste gebouw een nieuw huis van het Alphen-
Ekeren-type gebouwd. Dit zou kunnen aangeven dat het eerste gebouw zo’n 60 jaar lang 
functioneerde, wat een logische gebruiksperiode is, gegeven de goede conserverende kleigrond die 
het hout langere tijd moet geconserveerd hebben (zie ook Zimmerman 1996 over de soms 
verrassend grote levensduur van zware houtbouwconstructies). Centraal op het erf bouwde men 
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een waterput. De kap van het gebruikte hout moet na 64AD gesitueerd worden (onderzoek K. 
Haneca, VIOE). Een grote kuil diende wellicht met de extractie van veen en/of klei in verband 
gebracht te worden.  

Uit meerdere chronologische indicatoren komt de contunïteit in bewoning vanuit de late 
IJzertijd tot in late eerste eeuw goed tot uiting (Figuur 9.12). Deze doorleving in de bewoning zette 
zich ook in de tweede eeuw nog door.  

 

 

Figuur 9.9 Aalter-Langevoorde. Enclosure uit de late IJzertijd (ca. 200-50BC). 
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Figuur 9.10 Aalter-Langevoorde. De vroeg-Romeinse boerderij. 
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Figuur 9.11 Aalter-Langevoorde. Detail van de woonkern met de bijgebouwen en woonhuizen. 

In de tweede eeuw AD functioneerde de enclosure echter niet meer en twee nieuwe grachten met N-
Z richting werden gegraven. Zeker één en mogelijk twee potstalhuizen werden gebouwd volgens de 
hoofdwindrichtingen. Twee grote extractiekuilen geven aan dat ook dan de ontginningen 
doorgingen. Uit de potstallen blijkt dat veehouderij één van de activiteiten op de nederzetting moet 
zijn geweest. Opvallend was de vondst van leisteenplaten die als dakbedekking werden gebruikt; ze 
werden samen met vaatwerk en een denarius van Marcus Aurelius in de potstal teruggevonden. Dit 
betekent dat dit staldeel en gebouw dus in of kort na deze tijd moet verlaten zijn. Voor het begin 
van de derde eeuw was de bewoning in deze zone zeker al opgegeven. Qua structuur sluit deze 
laatste nederzettingsfase van zone I sterk aan bij meerdere landelijke nederzettingen in de regio die 
allen worden gekenmerkt door een over het algemeen lage sporendensiteit waarin enkele 
(potstal)gebouwen, wat bijgebouwtjes en een eventueel grachtensysteem de voornaamste 
structureel herkenbare kenmerken zijn. Vergelijkbare sites voor deze fase in de 
nederzettingsgeschiedenis zijn ondermeer Sint-Denijs-Westrem (Vermeulen 1993; Hoorne et al. 
2008), Knesselare-Kouter (De Clercq, Hoorne & Van Hee 2009) en Merelbeke-Axxes (De Clercq et al. 
2001/2002). 

Tijdens de late tweede eeuw en derde eeuw functioneerde er in het noordwestelijke deel van het 
onderzoeksgebied in de zone II een kleine kern die vooral door de aanwezigheid van een drieschepig 
gebouw, een waterput en twee grachten werd gekarakteriseerd. Voor dit huis zijn geen parallellen 
voorhanden. De woonkern maakt mogelijk deel uit van een groter boerderijcomplex dat zich buiten 
het onderzoeksgebied situeert. 
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Figuur 9.12 Aalter-Langevoorde. Groepering van de chronologische indicatoren (De Clercq & Vanstrydonck 
2007: Fig. 14, met aanvullingen). 

9.4.2.2 Brugge-Refuge 

De nederzetting bij de Refuge (Hollevoet & Hillewaert 1997-1998(2002) bestaat uit een complexe en 
diachrone palimpsest van grondsporen waardoor de distillatie van de Romeinse sporengroepen 
geen sinecure was. Niettemin is uit de studie van de structuren en vondsten door Y. Hollevoet een 
zeer duidelijk gestructureerd en meerfasig complex aan het licht gekomen (Figuur 9.13; Figuur 9.14). 
Hierdoor is het mogelijk gebleken een relatieve chronologie voor het complex voor te stellen en 
zodoende een hypothese te formuleren omtrent de transformatie van de nederzetting doorheen de 
tijd. Net zoals het complex van Aalter-Langevoorde was de boerderij aan de Refuge te Brugge een 
meerfasig complex waarin meerdere generaties landbouwersfamilies hebben gewoond en gewerkt. 
Dit betekent dat in tegenstelling tot de site van Aalter-Langevoorde dit complex minstens tijdelijk 
gekenmerkt moet zijn geweest door enkele gelijktijdig functionerende woonkernen binnen het 
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omgracht gebied van de inheemse boerderij. In tegenstelling tot Aalter klimt de bewoning er niet 
tot de La Tène III op. Er is wel occupatie uit de late IJzertijd aangetoond, doch deze is dieper in de 
tijd gesitueerd. De site van Brugge-Refuge is extra bijzonder en wel omdat de uitleg van de 
woonkernen en gebouwen op het eerste gezicht sterk de morfologie benadert van villaterreinen 
zoals die in het Picardische of Vlaamse-Nederlandse leemgebied gekend zijn. 

 

 

Figuur 9.13 Brugge-Refuge. Vereenvoudigd grondplan van de boerderij met aanduiding van de 
woonkernen (naar: Hollevoet & Hillewaert 1997-1998 (2002) met aanvullingen). 
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Het complex van Brugge bestaat uit een rechthoekig tot zwak trapezoïdaal omgracht areaal van 75 
bij 120m waarvan de lange zijden NNW-ZZO gericht zijn en waarop haaks greppels aansluiten. Uit 
een cluster van twee gebouwen van het Alphen-Ekerentype van vermoedelijk vroeg-Romeinse 
datum, lijkt zeker in de laat-Flavische tijd al een sterk gestructureerde nederzetting met enclosure 
zijn te gegroeid. Binnen de rechthoekige omgreppeling van 75 bij 120m werden huizen herbouwd en 
dit minstens drie generaties lang. Er werden zes clusters van woonkernen met hoofdzakelijk 
éénbeukige gebouwen aangetroffen waarvan meer dan de helft minstens één maal werd herbouwd 
op dezelfde plek en waarin soms potstallen voorkwamen. De woonkernen konden soms binnen de 
hoofd-enclosure door greppels afgezonderd zijn van de andere woonkernen. Tijdens de tweede 
eeuw moeten zo meerdere woonkernen gelijktijdig actief zijn geweest binnen de enclosure. In die 
tijd vertoonde het geheel op het eerste gezicht heel wat vormelijke gelijkenis met de uitleg van 
klassieke villa-arealen. De gebouwen waren immers tegen de grachten aan gebouwd op onderling 
regelmatige afstanden, en dit zowel in de lengte- als in de breedterichting. In de noordelijke zijde 
van de enclosure maar niet tegen de gracht aan, stond een wat meer geïsoleerd gebouw met de 
lange parallel aan de korte zijde van de enclosure. Qua constructietechniek betreft dit in de casus 
Brugge-Refuge echter een woning die in niets afwijkt van de andere gebouwen op het erf zodat een 
vergelijking met villae-hoofdgebouwen op basis van de architectuur of de gebruikte materialen 
zeker niet veroorloofd is. Toch kan verondersteld worden dat dit huis en z’n bewoners een zekere 
status bezaten, en dit vooral door de zeer opvallende groepering van meerdere 6- en 9-
postenspiekers die er rondom heen werden gebouwd en sterk contrasteert met de andere 
woonkernen. Gezien spiekers op deze site steeds zeer diep gefundeerde structuren waren, is het 
uitgesloten dat ze op andere plaatsen niet bewaard zijn. Bij slechts één van de huizen die zuidelijker 
tegen de gracht aan stonden, werden ook twee spiekers van deze types gevonden. We menen hier 
dan ook van een “sociale ordening van de ruimte” gewag te kunnen maken. 

Er werd verder op het noordelijk deel van het erf een waterput gevonden die geconstrueerd werd 
uit de planken van één boom, geveld tussen 79 en 91AD (Cooremans et al. 1997-1998(2002). Nog twee 
andere waterputten en poelen situeerden zich in de nabijheid van de gebouwen. In het zuidwestelijk 
deel van het erf lagen enkele graven die mogelijk als een deel van het grafveld van de nederzetting 
te beschouwen zijn en waarvan één exemplaar wellicht omgreppeld was. Opvallend is dat nog voor 
het begin van de derde eeuw de site in omvang werd gereduceerd tot één of twee gebouwen, 
mogelijk was de enclosure ook niet meer in gebruik en van een villa-achtige uitleg lijkt er dan geen 
sprake meer te zijn. 
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Figuur 9.14 Brugge-Refuge. Veronderstelde fasering. 

9.4.2.3 Knesselare-Kouter (zone I) 

Op Zone I van de opgravingen te Knesselare-Kouter werd een omgracht nederzettingsareaal 
aangetroffen dat langsheen een wegtracé was gelegen (Figuur 9.15). Dit wegtracé valt mogelijk te 
vereenzelvigen met een baan die uit het zuiden komt en naar Aardenburg loopt. Ze valt in elk geval 
binnen de daarvoor door GIS-analyse veronderstelde corridor (Wiedemann, Antrop & Vermeulen 
2001). In de vroegste occupatiefase bestond de site wellicht uit twee (slecht bewaarde) Alphen-
Ekeren huizen en een waterput. In de volgende bouwfase werden de huizen herbouwd vlakbij hun 
voorgangers en van een naastliggende spieker voorzien. De gebouwen werden nu parallel met de 
weg opgetrokken wat hun gelijktijdigheid ermee benadrukt. Bovendien was de gracht die het 
wegtracé begrensde aan de zijde van de nederzetting duidelijk dieper aangelegd dan de gracht aan 
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de andere wegzijde, wat aangeeft dat deze sloot ook als erfbegrenzing dienst deed. Ook haaks op de 
weg moet een gracht het complex hebben afgezoomd en zelfs van een ingangspartij zijn voorzien 
geweest. Spijtig genoeg was de enclosure aan deze zijde slecht bewaard. 

 

 

Figuur 9.15 Knesselare-Kouter-Zone 1. Boerderij met enclosure, gelegen langs een zandweg (De Clercq, 
Hoorne & Vanhee 2009). 

Beide occupatiefases bestaan telkens uit twee gebouwen, een groot en een kleiner, aangevuld met 
spiekers in de laatste fase. Wat verderop werd een bijzondere, gepalissadeerde site gevonden (infra). 
Uit de versterkingswijze en het parallelle voorkomen met de weg kan afgeleid worden dat beide 
fenomenen minstens tijdelijk gelijktijdig moeten zijn geweest. 

Qua opbouw en bouwtraditie van de huizen vertoont deze nederzetting overigens opmerkelijke 
parallellen met het wat verderop in de vallei van de Flabbaertsbeek gelegen site Knesselare-
Flabbaert (Thoen & Sas 1992; De Clercq & Thoen 1998). Op deze plaats werd over een kleinere 
oppervlakte een boerderij aangesneden die naast een zandweg gebouwd was. Het onderzochte 
oppervlak was helaas te klein om een omgreppeling te vinden die het geheel afbakende. 

9.4.2.4 Evergem-Kluizendok 

Het complex van Evergem-Kluizendok is het grootste archeologisch project tot op heden in België 
en ook de meest omvangrijke vlakdekkende opgraving. Als gevolg van geplande 
havenuitbreidingswerken dienden 170ha met proefsleuven gesondeerd te worden, wat uiteindelijk 
leidde tot twee grote vlakdekkend onderzochte opgravingszones: Zandeken (4ha) en Hultjen (12ha) 
en een kleinere afgraving: Puymeersen (1ha) (Figuur 9.16). De uitwerking van dit grootschalig 
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onderzoek is nog in volle gang en we kunnen hier onze beschrijving en interpretaties maar baseren 
op de voorlopige onderzoeksstand (De Clercq 2007; Laloo et al. 2008). 

De beide complexen vormen aaneengesloten groepen van boerderijen en lijken kleine dorpen 
van boerenfamilies te vormen, gelegen op de lichtjes hoger gesitueerde landschapsdelen in dit 
overwegend laag gelegen dekzandgebied ten noorden van de Kalevallei en ten zuiden van de grote 
dekzandrug Maldegem-Stekene. Er is sprake van een vrij uitgestrekte landname in een overwegend 
laag gelegen landschap van 6.5 à 7m TAW. De bodem was voor de periode die we bestuderen echter 
te droog in de zomer en te nat in de winter om aan succesvolle (surplus-)akkerbouw te doen (pers. 
meded. Prof. dr. R. Langohr). Uit het paleo-ecologisch onderzoek blijkt de aanwezigheid van dicht 
bos. Interessant is dat behoudens een waterput die rond 2500BP gedateerd dient te worden en een 
andere watervoerende structuur van wat jongere datum (in onderzoek), er geen aanduidingen zijn 
voor menselijke occupatie ouder dan de vroege 2de eeuw AD. Het kan wel niet uitgesloten worden 
dat deze zich onder de actuele bewoning bevond, maar als die bewoning er daadwerkelijk zou 
geweest zijn dan heeft ze nooit de massieve omvang aangenomen die de bewoning in de 2de eeuw 
kenmerkte. Met zo’n minimale oppervlakte van 16ha werd het totaal aantal bewoonde ha. in het 
gebied slechts opnieuw ingehaald in de moderne tijd. Uit het onderzoek van het aardewerk blijkt dat 
in de vroege tweede eeuw de bewoning aanving en er tot in het einde van die eeuw ook aanwezig 
bleef; met een grote mate van gelijktijdigheid voor de meeste woonkernen. Opmerkelijk genoeg zijn 
er heel weinig aanduidingen voor een bewoning in de derde eeuw, één erf met woonkern uit Hultjen 
niet te na gesproken. We menen dan ook van een 2de eeuwse kolonisatie van een laag gelegen 
zandlandschap te mogen spreken. Na de opgave van de bewoning trad een intense vernatting op en 
de grachten en grote openliggende structuren vulden zich met een sterk organisch, bijna venig 
sediment wat op een terugkomst van zeer dicht eiken- en beukenbos duidt (K. Deforce, VIOE, pers. 
meded.; onderzoek VIOE in uitvoering). 
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Figuur 9.16 Evergem-Kluizendok. Overzichtsplan van de proefsleuven en afgravingsvlakken (plan: 
Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent). 
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Qua structuur van de aangesneden complexen op het lokale schaalniveau werden zowel de kernen 
als de periferieën van verschillende inheems-Romeinse boerderijen aangetroffen, in totaal vier op 
Zandeken, tien op Hultjen en één op Puymeersen. Daarbij kwamen in totaal 21 gebouwen en 15 
waterputten aan het licht. Alle eenheden lagen afgezonderd van elkaar en waren door ondiepe, vaak 
erg onregelmatige enclosures door middel van grachten of grachtsegmenten omgeven (Figuur 9.16). 
Van een zeer strakke, planmatige organisatie en inplanting is er op het eerste gezicht dan ook 
weinig sprake. Toch zijn er geen overlappende erven of woonkern aangetroffen en slechts heel 
weinig grachten worden oversneden door andere. De meeste sloten en greppels lijken daar waar ze 
in elkaars buurt voorkomen elkaar te respecteren of in elkaar over te vloeien. Dit suggereert een 
zekere, in de tijd beperkte evolutie. Het enige structurerende element in het landschap is een 
zandweg die een voorloper lijkt te zijn van de hedendaagse weg. Deze verbindingsas die van NO-ZW 
naar NNO-ZZW afbuigt, was bepalend voor de oriëntatie van de inheems-Romeinse woonhuizen en 
sommige enclosures. De meeste grachten hiervan bakenen overigens het zandige bewoningsareaal 
af van de lager gelegen, meer kleiige sedimenten, daarmee het natuurlijk landschap volgend. 

De onderzochte woonkernen kenmerken zich vormelijk vrijwel steeds door dezelfde kenmerken: 
een woon(stal)huis met er rond enkele bijgebouwen en / of spiekers en een waterput. In sommige 
gevallen waren de hoofdgebouwen tegen of nabij een gracht van de enclosure gelegen, in andere 
eerder centraal. Het eerste patroon wordt mooi geïllustreerd door het complex Zandeken (Figuur 
9.17). 

 

Figuur 9.17 Evergem-Kluizendok. Het complex “Zandeken”. (plan: Vakgroep Archeologie, Universiteit 
Gent). 
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Ondanks het feit dat deze zone door de voortgang van de werken voor de havenbouw niet over de 
volle door ons gewenste oppervlakte kon onderzocht worden, konden de meest essentiële arealen 
toch worden geregistreerd. Centraal in het complex situeerde zich een grote enclosure van 1.85ha in 
oppervlak die het hoogste landschapsdeel omgeeft. De begrenzing heeft de vorm van een cijfer “9” 
en bestaat zowel uit strak lineaire als curvilineaire grachtsegmenten. Aan de westelijke zijde werd 
hij begrensd door een 170m lang complex van meerdere grachten die plaatselijk een 
aaneengesloten, natte zone vormen die we wellicht als een soort poel en drinkplaats voor het vee 
moeten aanzien. Binnen het omheinde gebied werden geen sporen aangetroffen, behoudens enkele 
graven. Mogelijk diende de enclosure dan ook om het vee binnen te houden of om gewassen te 
beschermen tegen vraat van buiten de nederzetting. De woonkern bevond zich in de enige hoek van 
de enclosure. Aan de zuidelijke zijde sloot het complex aan bij een zandweg met NNO-ZZW-richting 
die ook de positie van de woonkernen en andere delen van enclosures lijkt bepaald te hebben. 
Vooral buiten het nederzettingsreaal kon de weg geobserveerd worden aan de hand van de twee 
begrenzingsgrachten. Binnen het bewoonde gebied is de aflijning van het tracé minder strak en lijkt 
een verbreding, een soort van pleintje, ontstaan te zijn. 
Op het complex Hultjen kunnen dezelfde observaties met betrekking tot structuur van het 
nederzettingslandschap gemaakt worden (Figuur 9.18). Ook hier heeft de zandweg een invloed 
uitgeoefend op de structurering van de boerderijen, al is er van een strakke indeling of centuriatio 
zeker geen sprake. Meerdere ondiepe, onregelmatig lineaire of curvilineaire enclosures begrensden 
er de boerderijen die telkens uit een individuele woonkern met hoofdgebouw, bijgebouwen en 
waterput bestonden. Opvallend is wel het voorkomen van drie gebouwen met verdiept staldeel: een 
zogenaamde potstal. Deze constructies lagen het dichtst bij de weg en bezaten steeds een groter 
bijgebouw waarvan er een exemplaar grotendeels door een potstal werd ingenomen met daaraan 
verbonden nog een aparte uitloop voor het vee aan weerszijden. Binnen de groep van doorgaans 
zeer ondiep omgreppelde boerderijen is er één complex dat in het oog springt door z’n uitgesproken 
omgrachting. Een D-vormige enclosure bakent er een gebied af van ca. 1ha groot waarin een (helaas 
verstoord) hoofdgebouw en een zwaar bijgebouw gelegen waren. Tegen de westelijke zijde van de 
enclosure aan werd een tweede woonkern aangesneden. Beide complexen zijn mogelijk gelijktijdig 
en dateren nog uit de (vroege) derde eeuw. Aan de noordwestelijke flank van de omgrachting is een 
duidelijk onderbreking gevonden met een verbreding en verdieping van de gracht nabij de opening. 
We kunnen hier een ingangspartij in zien die mogelijk extra benadrukt werd. 

Het mag duidelijk zijn dat de verdere analyse van de onderzoeksgegevens die in Kluizendok aan 
het licht kwamen een belangrijke kenniswinst zal opleveren voor de rurale bewoning in het 
studiegebied. Vooral ook het landschappelijk perspectief en de huidige werkhypothese van een 
nederzetting van coloni die, mogelijk daartoe gedwongen uit economische overwegingen, een 
marginaal boslandschap in gebruik namen, vormt een bijzonder interessante uitdaging voor 
onderzoek die ook een vernieuwend inzicht kan toelaten in de sociale systemen op het platteland 
uit die tijd. 
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Figuur 9.18 Evergem-Kluizendok. Het complex “Hultjen”. (plan: Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent). 

9.4.2.5 Andere omgrachte boerderijen 

Nederzettingen met enkelvoudige, minder diepe omgrachting, die soms langsheen een wegtracé 
gelegen zijn, werden ook nog op diverse andere locaties aangesneden. Een mooi voorbeeld is het 
over grote oppervlakte onderzochte complex van Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen (Vermeulen et al. 
1998)(Figuur 9.19). Langsheen een enkele malen aangepaste zandweg werden er op deze plaats drie 
delen van individuele boerderijen onderzocht die elk uit een hoofdgebouw, bijgebouwen en een 
waterput waren opgebouwd. Rondom deze complexen was telkens een ondiepe gracht gelegen en 
enkele lineaire greppels lijken ook op een rudimentaire vorm van indeling in percelen te duiden 
voor het landschap dat rondom de bedrijven gelegen was. In één woonkern werd een hoofdgebouw 
herbouwd. 

Nog in het Waasland werd recent een omgreppelde landelijke nederzetting onderzocht in 
Kruibeke-Hogen-Akkerhoek (Van Vaerenbergh 2007; J. Van Vaerenberg, ADW, pers. meded.) (Figuur 
9.20: 1). Ook hier handelt het om een boerderij met enkelvoudige woonkern waarvan een 
woonstalhuis de kern vormt. Hoewel de enclosure ook zeer ondiep bewaard was valt er toch een 
vierkante vorm uit af te leiden. De enclosure sneed er ook voorganger uit de (late?) IJzertijd. Het 
éénschepige woonstalhuis lag er met een korte zijde bijna tegen het zuidelijke grachtdeel aan. 

Een wat complexer beeld komt naar voor enkele kilometers oostelijker in Sint-Gillis-Waas-‘tHol 
(Hollevoet & Van Roeyen 1992; 1995) (Figuur 9.20: 3). Het complex van een hoofdgebouw en 
naastliggende waterput en 9-postenspieker situeert zich immers naast en deels binnen een door een 
meerfasig complex van enclosures afgebakend geheel. Initieel werd dit complex als deels Romeins 
en deels Germaans beschouwd, en dit op basis van de vondsten van een Germaanse pot in een kuil 
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en enkele bouwtechnische parallellen voor het huis. Echter, in de huidige onderzoeksstand lijkt het 
ons veel aannemelijker om waterput en huis toch als één geheel te beschouwen samen met de 
spieker. Zowel het huis, de bouwtraditie ervan als de spieker horen immers thuis in de courante 
bouwtraditie van woonkernen in het noorden van de civitas Menapiorum.  

Vermelden we tot slot de nederzetting van Merelbeke-Axxes (Figuur 9.20: 2). Deze bestond uit 
een op een paraboolduin aangelegd complex met woonstalhuis, bijgebouwen en een waterput. Een 
fragmentarisch bewaarde omgreppeling wijst er op dat ook dit een boerderij was met geïsoleerde 
woonkern. Doordat de begrenzing van de site aan één zijde niet bereikt is, is het echter niet 
onmogelijk dat er zich nog meer woonkernen in dit landelijk complex bevonden. 

 

 

Figuur 9.19 Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen. Boerderijen bij een zandweg. (Vermeulen et al. 1998). 
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Figuur 9.20 Enkele woonkernen uit het pleistocene deel van het studiegebied. 1. Kruibeke-Hogen 
Akkerhoek; 2. Merelbeke-Axxes; 3. Sint-Gillis-Waas-‘tHol; 4. Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld (L) en “The 
Loop”(R); 5. Knesselare-Kouter. 
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9.4.3 Gepalissadeerde complexen 

Civiele nederzettingen afgebakend met palissade of met een combinatie van grachten en palissade 
komen duidelijk minder frequent voor dan omgrachte nederzettingen. Toch zijn ze niet onbekend 
en voor 1990 al werden er in het gebied stukken van aangesneden in Evergem-Vierlinden (Desseyn 
et al. 1984), Asper-Jolleveld (Vermeulen 1986a,b), Evergem-Spoorwegstraat (Bourgeois et al. 1989) en 
mogelijk ook Destelbergen-Eenbeekeinde (De Laet, Thoen & Bourgeois 1986: 20). Zuidelijker in de 
civitas werd de baanpost van Kerkhove na een brand herbouwd in steen en van een 
verdedigingssysteem met gracht en palissade voorzien (De Cock 1996). In de Antwerpse Kempen 
werd een vierkant omheinde gepalissadeerde site aan het licht gebracht die een religieuze functie 
wordt toebedeeld (Slofstra & van der Sanden 1987; Cuyt 2000; Sas & Cuyt 2003; Cuyt 2007: 190-196). 
Binnen de studieregio kon het fenomeen van palissadering opnieuw bestudeerd worden in een 
deeltje van een ruimer complex te Eke (De Clercq & Mortier 2002b) en vooral in 2006 en 2007 met de 
ontdekking van een zeer opmerkelijke site in Knesselare-Kouter (zone II)(De Clercq, Hoorne & 
Vanhee 2006; 2007; 2009)4 . 

9.4.3.1 Knesselare-Kouter 

Op deze site werd naast een boerderij gelegen bij een weg in zone I, ook een gepalissadeerd complex 
onderzocht in zone II (Figuur 9.20: 5). De opgravingszone II bestond uit een 450-tal grondsporen uit 
de Romeinse tijd die gegroepeerd waren in een zone van ongeveer 40 bij 40m. De site is duidelijk 
leesbaar als een deel van een rechthoekige, door een palissade (met verschillende opbouwwijzen) 
afgezoomde sector met twee duidelijke ingangspartijen aan één zijde en nog één waarschijnlijke 
doorgang aan de tegenoverliggende flank. Twee van de toegangen zijn te interpreteren als 
poorttorens, één als clavicula-vormige onderbreking in de palissade en standgreppel (Figuur 9.21; 
Figuur 9.22; Figuur 9.23). Buiten de gepalissadeerde zone zijn er amper sporen op te merken. Het 
geheel is een NO-ZW georiënteerde site die we als versterking in houtbouw interpreteren en 
waarvan slechts de zuidwestelijke zijde over de volledige lengte van exact 35,5m (1 actus) kon 
worden gedocumenteerd. De drie zijden waarvan één volledig en twee gedeeltelijk in het 
opgravingsvlak gesitueerd zijn, bestonden grosso modo uit twee bouwwijzen: enerzijds een 
standgreppel en achterliggende palenzwerm en anderzijds een palissade met wijder uiteen gezette 
palenrij, wellicht verbonden door middel van een vlechtwerk van takken en twijgen. In beide 
systemen werden onderbrekingen herkend die als smalle toegangen worden aanzien. Deze 
bestonden aan de noordwestelijke flank uit twee dichte clusters van zeer zware en diep gefundeerde 
palen en schuine stutpalen die als toegangscomplexen onder de vorm van poorttorengebouwen 
worden beschouwd. De configuratie van deze palengroep en ook de imposante vorm en diepte, 
roepen immers zeer duidelijke vormelijke parallellen op met de poorttorengebouwen type portae 
cum turribus van Romeinse zgn. Holz-Erdekastelle (Manning & Scott 1979; 1988; Bidwell et al. 1988; 
Johnson 1987: 94-103). De torens sloten aan bij het loopplatform dat zich achter de palissade bevond 
en bezaten meestal nog een extra verdiep. Het is duidelijk dat poorttorens van Knesselare-Kouter 
een aantal kenmerken bezit van deze militaire architectuur. Het is als het ware een enkelvoudig 
uitgevoerde verkleinde copie van deze grote voorbeelden waarin de gespiegelde palenstructuur met 

                                                             
 
 
4 De onderstaande beschrijving werd overgenomen uit De Clercq, Hoorne & Vanhee 2009 
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diepe paalkuilen in het oog springt. Deze zware dragende palen moeten zeker de bouw van één en 
zelfs twee platforms mogelijk hebben gemaakt. Naar analogie met deze paalfunderingen uit 
legerkampen kan er worden van uitgegaan dat de poorttorens van Knesselare palen hadden die tot 
5m hoog konden reiken waardoor twee verdiepingen konden gemaakt worden: één dat aansloot met 
de rondgang van het platform dat achter de palissade lag, en één verdiep daar nog boven. Bovendien 
lijkt de aansluiting met de palissade de hypothese van een aarden berm of platform te 
ondersteunen. 

 

Figuur 9.21 Knesselare-Kouter-zone II. Gepalissadeerde versterking (De Clercq, Hoorne & Vanhee 2009). 

De enige volledig opgegraven flank, de zuidwestelijke, meet 35,5m. Dit stemt opvallend genoeg 
overeen met de Romeinse maateenheid van 1 actus, wat gelijk is aan 120 pedes monetales. Langs 
deze zijde werden twee verschillende systemen van opbouw van de verdediging opgemerkt. De 
zuidwestelijke zijde vertoonde enerzijds een planmatige aanleg met palen van ca. 20x20cm, die 
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voorkwamen om de 2,5 tot 3m in een dubbele rij met onderlinge afstand van 2,5m. De paal aan de 
binnenzijde bevond zich telkens op de helft van de afstand tussen de twee palen aan de buitenzijde. 
Tussen deze twee palenrijen bevonden zich geen andere palen, waardoor het vermoeden wordt 
gewekt dat hiertussen een aarden berm aanwezig was of dat er zich een platform boven op de 
dubbele palenrij bevond. Op de hoek tussen noord- en zuidwestelijke flanken werd een 
uitspringende vierpalige constructie herkend, mogelijk te zien als een soort van hoektorentje? Op 
de overgang van de zuidwestelijke naar de zuidoostelijke zijde en op het onderzochte deel van de 
zuidoostelijke flank is er een opmerkelijke verzwaring en verandering in het buitenwerk vast te 
stellen. Aan de buitenzijde evolueert de palissade immers eerst in een gecombineerd systeem van 
palissade naar standgreppel; de laatste meters voor de hoek aan de zuidzijde vertonen een greppel 
met tot twee maal toe een onderbreking voor een paal. De diepte en doorsnede van deze greppel 
verraadt dat deze intentioneel niet doorliep over de gehele zuidwestelijke flank maar wel degelijk 
welbewust werd afgewisseld met een paal en dus een welbewust constructieve keuze weerspiegelt 
waarbij de zuidelijke hoek en de zuidoostelijke flank bewust zwaarder werd verdedigd. Het betrof 
immers een ononderbroken 20 cm brede maar tot 50cm diep bewaarde greppel met vage afdrukken 
van zware planken. Deze wordt aan de achterzijde geflankeerd door bosjes van telkens een 4 tot 6-
tal palen die in afzonderlijke groepjes zonder enige onderlinge oversnijding om de 2.5m de greppel 
flankeren aan de binnenzijde. Ook hier wordt de afstand van 2,5m met de buitenwand gerespecteerd 
en werden er geen andere sporen vastgesteld tussen beide structuren. 

Binnen het gepalissadeerde areaal werden weinig tot geen herkenbare constructies aangetroffen. 
De iets lagere gelegen west-hoek van het omgeven areaal bleef zelfs totaal spoorloos. Tegen de 
noordoostelijke sleufwand aan kwam wel een lijn van 4 tot 5 zware vierkante paalsporen voor, die 
mogelijk behoorde tot een wat zwaardere constructie waarvan het gros zich buiten het 
opgravingsvlak situeerde. Verder werden op de rest van het omsloten terrein heel wat palen 
aangetroffen, steeds met dezelfde afmetingen en diepte. Behoudens de palengroepjes die aan de 
binnenzijde evenwijdig met de greppel werden aangelegd, springen slechts 2 kruisvormig geplaatste 
groepjes van telkens 4 palen op een oppervlak van 50 bij 50cm in het oog. De functie van deze 
configuratie ontgaat ons volledig. Interessanter is de vondst van zeker één en mogelijk twee 
trapeziumvormige geplaatste palengroepen, bestaande uit 10 en 15 palen. Zeker het meer centraal 
in het omheinen areaal gelegen exemplaar is vrij duidelijk en wordt aan de lange zijde vergezeld van 
een kleine kuil. Ook hier ontgaat de functie ons voorlopig volledig van, al is de dichte palenzetting 
enigszins verwant met een horreum; doch anderzijds is de vorm dat minder. 

Het complex dateert op basis van radiokoolstofdateringen en ceramiek uit periode late tweede – 
vroege vierde eeuw. De dubbele palissade, de extra verzwaring aan één zijde met clavicula-vormige 
ingang, het voor de regio uitzonderlijke gebruik van officiële Romeinse maateenheden en het 
aanwenden van structuren met onmiskenbare verwantschap met de portae cum turribus van Holz-
Erde-castella, wijzen in de richting van een versterking die op Romeinse militaire voorbeelden is 
geïnspireerd. Diegenen die het bouwconcept uitdachten, hadden zeker kennis van Romeinse 
bouwtechnieken zoals die aangewend werden in officiële Romeinse militaire installaties en wilden 
dit ook expliciet tot uitdrukking brengen in hun bouwwerk. Het geheel moest minstens een indruk 
wekken van versterkt te zijn. (On)rechtstreeks werd hierdoor ook uitdrukking gegeven van 
identiteitsaspecten zoals martialiteit en status. 
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Figuur 9.22 Knesselare-Kouter-zone II. Gepalissadeerde versterking en wijziging in het defensief systeem 
(De Clercq, Hoorne & Vanhee 2008; Reconstructie: Y. Desmedt). 

Qua parallellen is het referentiekader beperkt. En eerste parallel die in gedachten springt is 
natuurlijk het zogenaamde vierkant van Wijnegem (Cuyt 2007). Dit volledig onderzocht complex 
bezat een gelijkaardige oriëntatie en benaderende afmetingen als Knesselare-Kouter. Naast een 
dubbele zware palissade aan de NW en ZO-flanken, werd er een doorgang opgemerkt in de laatste 
flank. Van een poortgebouw of poorttoren was er evenwel geen sprake. Aan de binnenzijde werden 
palen aangetroffen, echter ook zonder architecturaal verband. Ook een uitbouw aan de ZW zijde een 
grote groep palen is architecturaal gezien enigmatisch te noemen en moeilijk op betrouwbare wijze 
te reconstrueren. Op basis van het voorkomen en de specifieke verspreiding van de munten, het 
aardewerk en armbanden werd een rituele interpretatie voor deze site opgeworpen (Slofstra & Van 
der Sanden 1987; Sas & Cuyt 2003).  

Er zijn verder natuurlijk wel enkele kleinere palissades –in combinatie met grachten en greppels- 
gekend op inheemse nederzettingsarealen in de Leie-Schelde-regio zoals de genoemde voorbeelden 
te Asper (Vermeulen 1986a, b) en Eke (De Clercq & Mortier 2002); doch deze ontbreken de 
systematiek en omvang waarmee in Knesselare te werk werd gegaan, evenals de expliciete 
verwijzing naar militaire versterkingsbouw (Figuur 9.24). De nederzetting van Destelbergen-
Eenbeekeinde zou wel omheind zijn geweest met een enkelvoudige palissade en een poort hebben 
gehad; een grondplan hiervan werd helaas nooit gepubliceerd (De Laet, Thoen & Bourgeois 1986: 20; 
pers. meded. Prof. dr. J. Bourgeois). Waar in de voornoemde gevallen het zeer lichte constructies 
betreft die we wellicht eerder dienen te zien als versperringen om de bewegingsvrijheid van dieren 
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te beperken, is de bouw van enkelvoudige doch zware palissades met grachten rondom de officiële 
baanposten van Velzeke (Deschieter 2003) en Kerkhove (De Cock 1996) misschien wel een indicatie 
voor een militair geïnspireerde verdediging als gevolg van de onrusten in de late 2de en derde eeuw. 
Opvallend als parallel is alleszins wél de helaas over beperkte oppervlakte opgegraven site van 
Evergem-Vierlinden (Deseyn et al. 1984). Dit meerfasig complex met gelijkaardige NO-ZW vertoont 
een sterke gelijkenis met Knesselare-Kouter omdat er in één fase sprake is van een palissade met 
palen geplaatst om de 2.5m die parallel geflankeerd werden aan de binnenzijde door clusters van 
kleinere palen om de 2.5m, net als in Knesselare-Kouter het geval was aan twee flanken. Bovendien 
kon uit bodemkundige aanwijzingen worden opgemaakt dat er zich tussen beide paallijnen een 
wallichaam moet hebben bevonden. Ook hier wijzen de auteurs op de gelijkenissen met de Holz-
Erde castella (Deseyn et al. 1984: 15, 20). Opvallend is wel dat het een meerfasige site betreft die 
duidelijk meerdere malen werd aangepast in een periode tussen de late eerste en de derde eeuw, 
wat op basis van de sporen en vondsten niet het geval was in Knesselare. 

De opvallend andere en vooral zwaardere versteviging en minder ingangen van de versterking 
langs de zuidoostelijke flank die uitkijkt op het nabije wegtracé, suggereren dat de gepalissadeerde 
site een controlerende functie op dat wegtracé uitvoerde, veronderstellend dat beide minstens 
tijdelijk samen functioneerden. Zeker tijdens het Gallische Keizerrijk van Postumus en ook later 
werden kleine vierkante forten -de zogneaamde burgi- met beperkte bezetting van soldaten als 
controleposten langs belangrijke wegen opgericht (Brulet 1990; Van Ossel 1992). Voorbeelden zijn 
ondermeer Liberchies I, Taviers I, Braives I en Morlanwelz, waarbij de laatste site opvalt door zijn 
standgreppel met clavicula-vormige ingang en houten gebouwen aan de binnenzijde, tegen de 
palissade aangebouwd (Brulet 2006). Net als de site van Knesselare bezitten ze ook een palissade en 
aarden wal. Opvallend wel is dat al deze vierkante tot rechthoekige complexen hebben een 
imposante omgrachting met grachten die soms 10m breedte bereikten, dit in schril contrast met de 
grachtenloze versterking van Knesselare. Hun gepalissadeerd areaal lijkt ook kleiner te zijn, al komt 
het oppervlak terug in gelijke verhoudingen te staan wanneer de omgrachting als oppervlak wordt 
meegerekend. Het opvallend ontbreken van een (spits-) gracht rondom het areaal of van barakken 
intra muros zijn volgens specialisten echter duidelijke aanwijzingen dat het hier geen officieel klein 
legerkamp of burgus betreft. Wat het ontbreken van binnenstructuur betreft, is het wel zo dat 
voornoemde burgi ook geen duidelijke binnenstructuur vertonen en de behuizing er mogelijk in 
tenten verliep. Voor het ontbreken van een gracht zou men als contra-indicerende verklaring 
kunnen aanvoeren dat de grindbanken en zware tertiaire klei op zeer geringe diepte het graven van 
een diep en breed grachtensysteem onmogelijk maakten. 

Het ontbreken van enige duidelijke binnenstructuur behoudens de enkele palenconfiguraties en 
één waarschijnlijke spieker spreekt ook de werkhypothese tegen als zou dit een soort van versterkte 
graanopslag kunnen zijn geweest; een optie die in principe wel het defensieve element kan 
integreren. Van sommige landelijke versterkingen in het Rijnland zoals Froitzheim (Brulet 1990; 
Van Ossel 1992; Fisher 2006) wordt overigens aangenomen dat ze de graan-producerende villae 
moesten beschermen. De drukke palenzetting en zwaardere verdediging aan één zijde is ook van 
dien aard dat de optie van een verdedigde veekraal uitgesloten kan worden als interpretatie. 
Ondanks het feit dat de site niet volledig is opgegraven hadden we in dit interpretatief model toch 
een groot aantal watervoerende structuren verwacht type poel, waterkuil of waterput. Geen van 
deze structuren werd binnen het opgravingsvlak aangetroffen. 
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Figuur 9.23 Knesselare-Kouter-zone II. Gepalissadeerde versterking met zicht op het poortgebouw (De 
Clercq, Hoorne & Vanhee 2008; Reconstructie: Y. Desmedt). 

Ook een ritueel of louter status-gebonden concept van de site houdt volgens ons weinig of geen 
steek. Er zijn immers geen materiële aanduidingen zoals deposities of opmerkelijke materiële 
cultuur voorhanden zoals dat bv. wel het geval was in het gepalissadeerde vierkant van Wijnegem 
(supra). Ook de vondst van twee graven vlakbij is in se geen argument omdat geen gelijktijdigheid 
kan worden aangetoond en omdat ze in de regio in en naast zowat elke nederzetting voorkomen. 
Ook het feit dat de enige herkenbare structuur telkens terugvoerbaar is tot het defensieve element 
lijkt deze hypothese niet de voorkeur te laten genieten. 

Samenvattend zou men kunnen stellen dat de site van Knesselare-Kouter vormelijk behoort tot 
een reeks van meer zeldzame sites die voorzien werden van een begrenzing met een palissade, al of 
niet gecombineerd met een ander systeem van enclosure (standgreppel, gracht). Vormelijke 
verwantschap lijkt gesuggereerd te worden met de complexen van Wijnegem-Steenakker en 
Evergem-Vierlinden, al springt het expliciet verdedigende karakter van Knesselare toch wel sterker 
in het oog dan dat bij de andere sites het geval lijkt zijn. Slechts de palissade die in Eke-Biestebeek 
kon onderzocht worden blijkt aan te sluiten bij een toren-achtige constructie. Alle andere ons 
bekende palissadesites van niet-officiële aard, Velzeke—Kwakkel en Kerkhove dus uitgesloten, lijken 
de sterke opbouw van Knesselare-Kouter en Evergem-Vierlinden te ontberen. Daar moet helaas wel 
bij aangemerkt worden dat oppervlakten waarin de complexen onderzocht werden vaak heel 
beperkt zijn. 
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Figuur 9.24 De gepalissadeerde sites van 1.Knesselare-Kouter; 2. Wijnegem-Steenakeer; 3. Asper-Jolleveld; 
4. Eke-Biestebeek; 5. Evergem-Vierlinden. 

9.4.4 Open complexen 

Alle complexen die over oppervlakten van meer dan 0.5 ha werden open gelegd lijken één of andere 
vorm van begrenzing aan het licht te brengen. Wanneer er echter geen hoek of bocht in de gracht of 
palissade binnen het vrij gelegde areaal aanwezig is, kan men niet met zekerheid stellen dat de 
boerderij door een enclosure omgeven was en omschrijven we ze bijgevolg als open. De sites zonder 
waarneembare begrenzing of met slechts enkele lineaire patronen van grachten en palissades 
zonder hoeken of bochten zijn dus mogelijk geen historische reële landelijke bewoningsvormen 
maar een foutieve, hedendaagse perceptie van de nederzettings-structuur als het gevolg van een te 
beperkte afgravingsoppervlakte. 

Toch zijn er vooral in Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld (Vermeulen 1993) en “The Loop” (Hoorne 
et al. 2008; 2009) aanduidingen voor het feit dat er mogelijk boerderijen bestonden die weinig tot 
geen begrenzing kenden (Figuur 9.20: 4; Figuur 9.25; Figuur 9.26). In het geval van beide vlakbij 
elkaar gelegen sites valt het overigens op hoe dezelfde gebouwtypes er voorkomen in beide 
complexen en hoe de boerderijen dezelfde evolutie lijken door te maken, met een vermoedelijke 
stichting net voor (Vliegveld) of na (The Loop) het midden van de eerste eeuw, een bloei in de 
tweede eeuw, en een verval wellicht nog voor 200AD. Per gelijktijdige fase lijken er telkens twee 
gebouwen actief te zijn: een hoofdgebouw en een bijgebouw. Het eerste complex lag langsheen een 
zandweg. Bij het tweede kon men een groepje karsporen en -net aan de rand van de sleuf- een deel 
van een gracht registreren. Hij werd echter niet aan de andere zijden terug gevonden. 

1 

2 

3 
4 

5 



 

244 
 

 

Figuur 9.25 Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld. Boerderij langs een zandweg (Vermeulen 1993). 

 

Figuur 9.26 Sint-Denijs-Westrem-“The Loop” (Hoorne et al.2008). 
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9.5 De structuur van de boerderijen op de dekzandgronden en de 
tertiaire hoogten 

9.5.1 Typering 

Uit de besproken sites kunnen enkele algemeen-vormelijke kenmerken worden weerhouden. Deze 
moeten natuurlijk in het licht van de beperktheid van de dataset met de nodige voorzichtigheid 
worden begrepen. We menen op basis van de voorliggende gegevens de vormelijke basiscriteria van 
de boerderijen in dit landschapsdeel momenteel te kunnen karakteriseren door vier met elkaar 
verbonden criteria, zijnde: 

 
• de aanwezigheid van een enclosure als begrenzing 
• de aanwezigheid van één of meerdere woonkernen bestaande uit een huis, waterput en 

bijgebouwen, gelegen binnen de enclosure 
• de meestal ordelijke schikking van woonkernen en structuren binnen de enclosure en vaak 

ook tegen de enclosure aan 
• de verankering van het geheel in het lokale landschap 
 

We bespreken de onderscheiden kenmerken nog even apart. 

9.5.1.1 De enclosure is een wezenlijk basiskenmerk van de inheemse boerderijen 

Uit de voorliggende gegevens blijkt dat de meeste boerderijen uit de Romeinse periode van een 
archeologisch zichtbare “enclosure” van het type omgrachting waren voorzien die het complex 
afzoomden. Deze omheiningen konden zowel enkelvoudig als meervoudig zijn en in een 
rectilineaire, curvilineaire of zelfs in een gecombineerde versie van beide systemen vorm 
aannemen. In sommige gevallen zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van interne indelingen 
of externe toegevoegde kleinere enclosures. Uit de vier zo goed als volledig onderzochte 
nederzettingscomplexen van Aalter-Langevoorde, Brugge-Refuge en Kluizendok-Zandeken en -
Hultjen komt daarbij naar voor dat de enclosures vrij omvangrijk konden zijn en oppervlakten van 
ca. 1ha besloegen (Figuur 9.27). Slechts één site had een beduidend grotere oppervlakte (Tabel 9.3). 

Tabel 9.3 Benaderde oppervlakten in ha. van de voornaamste “enclosures” van boerderijen uit de 
Romeinse tijd. 

Site Vorm van de enclosure Benaderd opp. in ha. 
Aalter-Langevoorde rectilineair 2, 25 

Brugge-Refuge rectilineair 0.9 
Kluizendok-erf 1 rectilineair + curvilineair 1,1 
Kluizendok-erf 9 rectilineair 0.5(?) 

Kluizendok-erf 13 rectilineair 1 
Kluizendok-erf 14-15 rectilineair + curvilineair 0.9 

 
Voor de late IJzertijd is dergelijk systeem van begrenzing minder zeker aangetoond in het gebied. 
Het bestaan ervan is aannemelijk in het licht van de vroeg-Romeinse vondsten en de parallellen uit 
Noord-Frankrijk, maar op basis van de paar La Tène III enclosures op de sites van Aalter-
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Langevoorde, Ursel-Rozestraat en Vinderhoute-Molenbrug is het beeld vooralsnog niet voldoende 
breed onderbouwd om het als historisch relevant gegeven te beschouwen. Wel blijkt met de jongste 
enclosure van Aalter-Langevoorde duidelijk dat al in de Augusteïsche tijd dubbel omgrachte 
complexen bestonden in het gebied en naar analogie met het noorden van Frankijk kunnen we 
aannemen dat de omheinde boerderijen uit de Romeinse periode qua conceptuele opbouw in 
inheemse tradities wortelen (infra). Zeker vanaf de Flavische tijd vormde de enclosure de meest 
courante begrenzing van de boerderijen. 

Een bijzondere vorm van enclosure is de palissade. Deze is duidelijk minder courant en kwam ook 
samen met andere begrenzingsvormen voor. Voorlopig werd binnen het gebied slechts de 
gepalissadeerde site van Knesselare-Kouter zone II grondig onderzocht. Deze bezit zonder meer een 
aparte functie en reflecteert naast een defensief karakter ook aspecten van status en martialiteit. 

9.5.1.2 Binnen de enclosure zijn woonkernen aanwezig. 

De meeste enclosures van het grachttype omgaven ook daadwerkelijk bewoningssporen zoals 
(woonstal)huizen en bijgebouwen. Vaak is een waterput binnen een straal van 20 à 25m van het 
hoofdgebouw gelegen. De woonkern als cluster van woonhuis, waterput, bijgebouwen-, vormde 
daarbij de sociaaleconomische basiseenheid. Echter, meerdere woonkernen konden binnen één 
omgreppelde nederzetting aanwezig zijn. Dit wijst mogelijk op het feit dat meerdere verwante 
gezinnen de boerderij konden bewonen (supra). Op enkele ruimer onderzochte sites zoals Brugge-
Refuge, Aalter-Langevoorde, Knesselare-Kouter zone I en Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld en The 
Loop kon men vaststellen dat de huizen er drie of zelfs vier maal op dezelfde plaats herbouwd 
werden. Dit geeft aan dat de woonkernen en boerderijen in sommige gevallen wel degelijk 
plaatsvast waren en dat over meerdere generaties lang. Andere woonkernen werden niet of slechts 
1 maal herbouwd en wijzen dan weer op het bestaan van enige mobiliteit van de 
boerderijcomplexen. 

9.5.1.3 De woonkernen kennen een regelmatige schikking binnen de enclosure 

In sommige onderzochte gevallen waren de woonkernen dicht tegen één of meer van de enclosure-
grachten aan gesitueerd en werd er bewust naar gestreefd om de omgeven ruimte centraal vrij te 
houden van bewoning of om de enclosure veel ruimer te maken dan de woonkern groot was. Dit kan 
misschien in verband worden gebracht met de noodzaak tot voldoende graasruimte voor het vee. In 
enkele gevallen in Kluizendok lijkt de woonkern meer centraal te liggen op het omgreppelde erf. 

9.5.1.4 De boerderijen zijn verankerd in het lokale landschap 

Omtrent de positie die de boerderijen onderling innamen in het lokale landschap is vooral uit 
Kluizendok informatie voorhanden. Daaruit blijkt dat meerdere omgreppelde boerderijen soms 
samen voorkwamen in een soort van groepsnederzettingen of dorpjes (supra). In Kluizendok waren 
die respectievelijk minstens zo’n 4 en 10ha groot. Hier en op enkele andere sites zoals Sint-Gillis-
Waas-Kluizenmolen of Knesselare-Kouter werd ook duidelijk dat de boerderijen vaak in de nabijheid 
van zandwegen lagen en dat erfenclosure en de drainagegrachten van de wegen wel eens plaatselijk 
versmolten. De zandwegen oefenden ook een structurerende rol uit in de uitleg van de boerderijen. 
Aan de enclosure werden ook soms andere grachten toegevoegd die de omgeving van de boerderij 
indeelden. 
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Figuur 9.27 Boerderijplattegronden uit: 1. Aalter-Langevoorde; 2. Brugge-Refuge en 3-6: Evergem-
Kluizendok. 
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9.6 De boerderijen op de dekzandgronden en de tertiaire hoogten 
in een vergelijkend perspectief 

Het systematisch gebruik van omgrachtingen om de boerderijen te begrenzen is geen onbekend 
gegeven in de rurale nederzettingsarcheologie. Toch is het nuttig om de enkele systemen die we 
konden observeren in een vergelijkend perspectief binnen de ons omgevende gebieden te plaatsen 
om daarmee tot een beter begrip te komen van deze boerderijen. 

Parallellen voor de vierkante omgrachting en erfstructuur geclusterd bij één grachtzijde zoals in 
Aalter-Langevoorde of aan meerdere zijden zoals in Brugge-Refuge zijn in Vlaanderen niet ruim 
voorhanden. Mogelijk werd in het nabije Oedelem-Wulfsberghe wel een deel aangesneden van een 
vergelijkbare boerderij (Bourgeois, Cherretté & Meganck 2001). Ook het deels onderzochte complex 
in Menen (Dhaeze & Verbrugghe 2007a,b) bij de Franse grens heeft een strakke begrenzing 
opgeleverd en bewoningssporen die tegen de grachten aan lagen. Minder strak uitgevoerde 
enclosures zoals die van Kluizendok-Zandeken waar de bewoning ook tegen de gracht en zelfs in een 
hoek werd gebouwd, kennen vooralsnog geen goede vergelijking in het studiegebied zelf of in 
aangrenzende zones. 

Ook in Nederland kennen we eigenlijk weinig voorbeelden van strak rechthoekige of Uberhaupt 
continu omgrachte erven. De voornaamste zijn zeker Rijswijk-De Bult (Bloemers 1978), Hoogeloon-
Kerkakker (Slofstra 1991), Oss-Schalkskamp (Jansen & Fokkens 1999: 63-68); Oss-Westerveld 
(Wesselingh 2000); Wijk-bij-Duurstede-De Horden (Vos 2002) en Tiel-Passewaaij (Heeren 2006). In 
alle genoemde gevallen betreft het overigens eerder nederzettingen die gekenmerkt zijn door het 
feit dat er dikwijls meerdere woonkernen tezelfdertijd actief waren. Van sommige complexen zoals 
Oss-Westerveld of Hoogeloon-Kerkakker wordt ook aangenomen dat er aspecten van status tot 
uitdrukking gebracht werden (infra). Wanneer het spectrum aan ruimer opgegraven nederzettingen 
op de Zuid-Nederlandse zandgronden en het Rivierengebied wordt overschouwd op het vlak de 
nederzettingsstructuur dan kunnen we vaststellen dat deze toch enkele fundamentele verschillen 
vertonen met het systeem zoals zich dat in het studiegebied manifesteert. Immers, complexen zoals 
Weert-Kampershoek-Raak (Roymans, Tol & Hiddink 1998), Nederweert-Rosveld (Hiddink 2005b), 
Breda-West (Koot & Berkvens 2004), Lieshout-Beekseweg (Hiddink 2005a) of Deurne-Groot 
Bottelsche Akker (Hiddink 2008) bezitten vaak een dichte cluster van meerdere woonstalhuizen die 
elkaar gedurende ruime tijd van in de late IJzertijd op min of meer dezelfde locatie hebben 
opgevolgd. Het zijn vrijwel steeds groepsnederzettingen die slechts zelden van enclosures voorzien 
zijn. De enkele inheems-Romeinse en late IJzertijd sites die in de Vlaamse Kempen aan het licht 
kwamen, lijken een aan de Nederlandse situatie vergelijkbare open nederzettingsstructuur te 
vertonen met meerdere gelijktijdig bewoonde woonkernen die elkaar in een beperkte ruimte 
opvolgden. Voorbeelden zijn sites zoals Oelegem (De Boe & Lauwers 1980), Donk (Van Impe 1983), 
Neerharen-Rekem (De Boe, De Bie & Van Impe 1992), Wijnegem (Cuyt 1991) en de sites Ekeren-Het 
Laar, Brecht Hanenpad en Zoegweg (Delaruelle & Verbeeck 2004; Delaruelle, Verbeeck & De Clercq 
2004).  

In tegenstelling tot noordelijke gebieden zijn zuidelijker, in het noorden van Frankrijk, wel 
menige “fermes indigènes” bekend die zich karakteriseren door sterk vergelijkbare rectilineaire 
en/of curvilineaire omgrachtingen (Figuur 9.28). Uit het grootschalige onderzoek dat er in de laatste 
jaren gevoerd werd is vooral gebleken hoe het landschap een echt continuüm van met elkaar in 
verbinding staande enclosures was (zie bv. Marion & Blanquaert 2000; Quérel 2007). Bovendien 
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vertonen de boerderijen daar meestal een clustering van (bij)gebouwen langs de zijden van de 
enclosure (Malrain, Matterne & Méniel 2002: 153). Een mooie vormelijke parallel voor het complex 
van Aalter-Langevoorde vormen bijvoorbeeld de sites van Missy-sur-Aisne (Haselgrove 1996) en 
Conchil-le-Temple (Leman-Delerive & Piningre 1981). Bij de eerste site neemt een 9-postenspieker 
overigens ook een belangrijke plaats in langs de zijde van omgrachting.  

 

Figuur 9.28 Fermes indigènes van Missy-sur-Aisne (Haselgrove 1996) en Conchil-le-Temple (Leman-
Delerive & Piningre 1981). 

Een complex zoals Conchil-le-Temple “Le-Fond-de-la Commanderie” (Lemaire & Rossignol 1996; 
1998) vertoont gelijkaardige evoluties vanuit de late IJzertijd tot in de vroeg-Romeinse tijd als wat 
voor Aalter kon opgemerkt worden.  

Voor de gegroepeerde nederzetting of dorp van Kluizendok kunnen interessante vergelijkingen 
gevonden worden in het complex van “Le Bois Harlé” in Longueil-Sainte-Marie (Oise, Fr.) (Lepetz & 
Maréchal 1996; Pinard et al. 1999). Deze site op marginale gronden werd vlakdekkend onderzocht 
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over 47ha en bracht een over 10ha geconcentreerde groepsnederzetting aan het licht die 
voornamelijk was opgebouwd uit kleine woonkernen met kleine houtbouwhuizen van 25 tot 45m² 
groot. Ze werden elk omgeven door enclosures en waren tegen elkaar aangebouwd. Een wegtracé 
oefende een structurerende functie op het geheel uit. Enkele woonkernen bestonden er uit een 
groter en kleiner gebouw, wat sterk doet denken aan de situatie in Kluizendok waar de drie 
potstalhuizen vrijwel steeds samengingen met een bijgebouw van vrij grote omvang, terwijl de 
andere boerderijen telkens uit woonkern met een geïsoleerd woonhuis en enkele bijgebouwen 
bestonden. Een andere opmerkelijke parallel is het feit dat ook dit dorp gesticht blijkt te zijn; hier in 
de Flavische tijd. Gebaseerd op de materiële cultuur, structuur en opbouwende elementen van het 
complex kan de site ook als een dorp omschreven worden en bovendien een waarvan de sociale 
status van de inwoners veeleer beperkt was. De economie van het dorp was vooral op pastorale 
activiteit gericht.Bijzonder aan deze sites is ook dat uit de materiële cultuur aspecten van status 
naar voor komen.  

Behoudens de duidelijke parallellen in vorm en indeling die de sites in het studiegebied vertonen 
met Noord-Franse sites, zijn er echter evenzeer verschillen aan te duiden, vooral dan wat betreft de 
houtbouwtraditie voor de hoofdgebouwen die veeleer aansluit bij Kempische tradities (infra). 

Samenvattend kunnen we stellen dat het voorliggende bestand aan gegevens voor het 
studiegebied eerder het bestaan suggereert van ruimtelijk meer afgezonderde boerderijen. Deze 
konden bestaan uit individuele woonkernen die omgracht en/of gepalissadeerd werden of uit 
meerdere woonkernen gelegen binnen dezelfde enclosure. De herbouw van woonkernen op dezelfde 
plaats werd geconstateerd op meerdere sites (Aalter-Langevoorde, Brugge-Refuge, Sint-Denijs-
Westrem, Knesselare-Kouter, Beernem-Sluis) doch lijkt nooit de dichte clustering aan 
woonstalhuizen en woonkernen bereikt te hebben zoals zich die op de Nederlandse en Kempense 
zandgronden manifesteert. Toch zijn er in deze gebieden sites voorhanden die enige parallellen 
vertonen qua opbouw en interne organisatie. Ook de huizenbouw (infra) in het zandige noorden van 
de civitas Menapiorum is sterk verwant aan de bouwtradities uit dit gebied. Betere parallellen met 
betrekking tot de structuur en organisatie van de boerderijen kunnen echter zeker gevonden 
worden in het noorden van Frankrijk. Daar vormt de “enclos” de basiseenheid van ruimtelijke 
differentiatie, al van diep in de prehistorie. Ook de interne ruimtelijke organisatie op de erven met 
gebouwen die tegen de wanden van de enclosure aan gebouwd werden en een belangrijke positie 
van de spieker als metafoor van productie zijn hierbij de voornaamste verwantschap. 

9.7 Andere landelijke bewoningsvormen 

9.7.1 “Villae” 

Andere landelijke rurale bewoningsvormen werden gevonden onder de vorm van twee mogelijke 
villae: één in Nevele-Kerrebroek (De Clercq & Thoen 1997) en één in Belsele-Steenwerk (Bourgeois & 
Thoen 1986). De eerste site is gelegen op de grens met het leemgebied. De tweede op de wat meer 
lemige gronden van de Wase cuesta. Op de dekzandrug die de Kale flankeerde tussen Nevele en de 
centrale plaats te Merendree konden we door prospectie overigens nog op een derde locatie de 
aanwezigheid in de bodem van een uitgestrekte steenbouwsite aantonen. Het karakter van deze 
vindplaats is natuurlijk minder zeker, gezien ze niet opgegraven werd. De twee genoemde 
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opgravingssites werden ook maar over zeer beperkt areaal onderzocht wat nog steeds de optie 
openhoudt dat het geen villae zouden zijn. In beide gevallen werden echter funderingen in situ 
aangetroffen van gebouwen die door een houtbouwfase werden vooraf gegaan. In Nevele werden 
heel wat fragmenten van vloerbeton en wandbeschildering gevonden en de twee sites moeten van 
een verwarming door middel van een hypocaustum voorzien zijn geweest. In Belsele kon over wat 
ruimer oppervlak gegraven worden waardoor ook duidelijk werd dat een mogelijke porticus, 
gefundeerd op stiepen parallel aan het gebouw liep ( 
Figuur 9.29). 

 

Figuur 9.29 Belsele-Steenwerk. Deel van een mogelijke villa. (Bourgeois & Thoen 1986: 30) 

Villae en bij uitbreiding steenbouwsites zijn dus uitermate schaars in het studiegebied. Wel zijn ze 
bekend uit militaire context in Aardenburg (Trimpe-Burger 1995) en Oudenburg (Creus 1975; 
Vanhoutte 2007a, b). Het stenen gebouw met steunberen dat in Aalter-Loveld werd onderzocht, 
moet wellicht ook in de militaire sfeer geïnterpreteerd worden (Hoorne, De Clercq & Verbruggen 
2006; infra). Een oudere opgraving in Torhout heeft mogelijk het fundament van een wachttoren 
(Cools 1986) of een tempel aan het licht gebracht. Van duidelijke sporen van typische villae zoals er 
bijvoorbeeld in de Scheldevallei in het zuiden van de civitas en in Nervisch gebied aan het licht 
kwamen lijkt er geen sprake te zijn (Van Doorselaer 1995). In elk geval zijn villae en andere 
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steenbouwsites een uitzonderlijk gegeven op de dekzandgronden en tertiaire hoogten en het 
kustlandschap. 

9.7.2 Centrale plaatsen 

Van enkele plaatsen, ook wel vici genoemd, mag naar analogie met bijvoorbeeld de rurale centra uit 
de Kempen (Hiddink 1991) worden aangenomen dat ze ook in het studiegebied tijdens de Romeinse 
tijd aanwezig waren en een centrale functie vervulden voor het omgevende gebied (Figuur 9.30). 
Behoudens de nederzettingen Waasmunster-Pontrave (Van Hove 1993; 1996) en Kruishoutem-
Kapellekouter (Vermeulen, Rogge & Van Durme 1993), net buiten het gebied gelegen, is er tot op 
heden zeer weinig onderzoek gevoerd naar deze plaatsen. Het bestaan van lokale centra wordt dan 
ook vooral afgeleid uit enkele parameters zoals de uitgestrektheid van de vondstlocatiezones bij 
veld- en metaalprospectie en noodonderzoek, of door de vermelding van de naam van de site. Tot de 
laatste genoemde categorie behoort slechts het op de altaren van Colijnsplaat aangegeven Ganuenta, 
de woonplaats van ene Gimio en de enige locatie in het gebied wiens naam met zekerheid 
overgeleverd is (Bogaers & Gysseling 1971; Stuart & Bogaers 2001: 33). Helaas is de exacte locatie van 
dit vermoedelijke handels- en havencentrum niet gekend en kan het naast Domburg bestaan hebben 
(De Clercq & van Dierendonck 2008: 26). Tot de eerste categorie van sites behoren complexen zoals 
Wenduine (Thoen 1987a: 76-77) en Merendree (De Clercq 1996; 1998; Wiedemann, Antrop & 
Vermeulen 2001a, b) waar sinds lang vondsten gedaan worden over een uitgestrekt areaal. 
Metaaldetectie bracht in Merendree recent een omvangrijke concentratie metaalvondsten 
waaronder bronzen beeldjes aan het licht die het bestaan laat vermoeden van een religieus centrum 
op deze plaats (infra). Ook in Kruishoutem werden gelijkaardige vaststellingen gedaan (Rogge, 
Vermeulen & Moens 1995). In militaire sites zoals Oudenburg (Creus 1975) en Aardenburg (Visser 
2001) is het bestaan van een bijhorende (handels)nederzetting aangetoond. De aanwezigheid van 
centrale plaatsen in Brugge en Gent is misschien logisch te veronderstellen op strategische basis, 
doch dit werd nog niet met afdoende vondsten of opgravingen bewezen. Er was misschien zelfs 
eerder een militaire basis gevestigd.  

Deze focuspunten voor handel, religie, administratie en ambachten vervulden volgens 
Vermeulen (1995) een belangrijke rol in de Romanisatie van het omliggende platteland. Door de 
specifieke functies die de nederzettingen bezaten konden de lokale gemeenschappen inderdaad 
andere, supra-lokale aspecten van identiteit ervaren. Dit is zeker zo voor wat betreft religie of 
bijvoorbeeld de handel in etenswaren (en dus consumptiegewoonten) uit ver af gelegen gebieden. 
Afgaande op de vondstenspectra die ons uit de kandidaat-vici bekend zijn kan de aanwezigheid van 
heiligdommen en handelsactiviteit zeker worden aangetoond, net als de plaatsen waar ook status op 
andere dan inheemse wijzen tot uidrukking werd gebracht. De funeraire peiler van Waasmunster-
Pontrave is hier zeker een goede uiting van (Van Roeyen & Van Hove 1992a,b; Van Hove 1996). In 
tegenstelling tot de inheemse boerderijen worden in deze centra, bv. Merendree (zie 14.5.3) wel 
degelijk aanzienlijke hoeveelheden munten gevonden en het is dan ook niet onlogisch te 
veronderstellen dat deze plaatsen transactiepunten vormden tussen de autarkische en de monetaire 
economie (infra). In centra zoals Aardenburg en Oudenburg (en Gent en Brugge?) moeten we de 
stimuli tot het ontstaan en de ontwikkeling van deze centra echter vermoedelijk eerder in de 
militaire sfeer zoeken dan in de civiele. In het metaalspectrum van Merendree kan ook de 
aanwezigheid van soldaten afgeleid worden. We achten het dan ook goed mogelijk dat het leger een 
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belangrijke rol speelde in de oprichting of minstens de stimulatie tot groei van deze centra en dat de 
centra ook een uitwisselingsplaats waren tussen militaire en civiele economie.  

Belangrijk om te vermelden tot slot is dat zowel in Waasmunster, Merendree, Kruishoutem en 
Oudenburg laat-Romeinse vondsten aan het licht kwamen. Ook de in de vroege Middeleeuwen 
kenden de plaatsen een occupatie. Als er ergens bewoningscontinuïteit verwacht mag worden 
tussen de Romeinse tijd en de Middeleeuwen dan moet dat in deze centra zijn. 

 

 

Figuur 9.30 Situering van de voornaamste centrale plaatsen. 
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9.8 Verbindingsassen 

9.8.1 Inleiding 

Op het wegennet wensen we hier niet diep in te gaan, vooral omdat dit het uitgebreide voorwerp 
van studie vormde van een recent onderzoeksproject (Vermeulen & Antrop 2001; Vermeulen 2001). 
Niettemin willen we hier in enkele krachtlijnen de voornaamste kenmerken van het weggenet 
samenvatten voor de Romeinse periode. Wegen uit de late IJzertijd blijven onontdekt, al kunnen 
misschien bepaalde delen van wegen uit de Romeinse tijd tot pre- en proto-historische routes 
opklimmen. De grote rivieren en de Noordzee waren van in de prehistorie belangrijke assen voor 
communicatie en zullen dit ongetwijfeld ook in de Romeinse tijd gebleven zijn. 

Wanneer menig overzichtspublicatie omtrent de Romeinse tijd in Noordwest-Gallië er wordt op 
nageslagen dan blijken steevast de belangrijke wegen in het niets te verdwijnen op de grens van het 
studiegebied en meer bepaald op de overgang tussen het zand- en leemgebied (zie bv. Mertens 
1957). Het onderzoeksgebied mag dan wel buiten de eerste golf van aanleg van militair-strategische 
verbindingsassen ca. 20BC gevallen zijn, een situatie zoals die hierboven beschreven wordt is 
irrealistisch. Belangrijke militaire centra bij de kust zoals Oudenburg, mogelijk Brugge en zeker 
Aardenburg moeten immers een regionale verbinding gehad hebben met het hinterland. We menen 
het ogenschijnlijk ontbreken van dergelijke grote wegen dan ook eerder te kunnen verklaren door 
de andere verschijningsvorm die afwijkt van de klassieke met natuursteen verharde Romeinse weg. 
Hoger werd al aangegeven dat steen een zeldzame grondstof was die slechts lokaal werd aangewend 
voor specifieke doeleinden. Het is dus logisch te veronderstellen dat belangrijke verbindingsassen 
wel degelijk bestonden in het gebied maar dat ze niet tot zeer lokaal werden verhard. Het ontbreken 
van of het slechts zeer lokaal verharden van wegdekken leidt tot een veel lagere waarneembaarheid 
bij prospectie en opgravingen en hierin kan ongetwijfeld de reden gevonden worden waarom wegen 
plots lijken te stoppen op de grens tussen leem- en zandgebied.  

9.8.2 Archeologische verschijningsvorm 

Van de zandwegen rest in het beste geval niet meer dan enkele karsporen in de lagere zones of 
enkele drainagegrachten langs de flanken. Gelukkig konden door intensief luchtfotografisch 
onderzoek door J. Semey heel wat dubbele lineaire cropmarks worden gefotografeerd en sommige 
daarvan blijken bij onderzoek inderdaad wegen uit de Romeinse tijd te zijn (Vermeulen 2001a, b; 
Vermeulen & Hageman 2001). Uit het luchtfotografisch en archeologisch onderzoek blijkt het 
landschap ook van een spinnenweb van dergelijke structuren doorweven te zijn waarvan sommige 
een zeer lokale, andere dan weer een supra-lokale aard hadden. Tijdens het archeologisch 
onderzoek van nederzettingen in het laatste decennium en zelfs eerder kwamen zandwegen aan het 
licht. Zo vermelden we vondsten in Aalter-Woestijne (Bourgeois & Rommelaere 1991); Eke (De 
Clercq, Deschieter & De Mulder 2000), Evergem-Kluizendok (De Clercq et al. 2007; Laloo et al. 2008), 
Knesselare-Kouter (De Clercq, Hoorne & Vanhee 2009), Lovendegem (Semey 1986), Merendree (De 
Clercq et al. 1997; Vermeulen 2001b), Roksem (De Meulemeester & De Wilde 1987), Sint-Denijs-
Westrem (Vermeulen 1993), Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen (Vermeulen et al. 1998), Zerkegem (De 
Cock, Rogge & Van Doorsealer 1986; 1987). Hoger wezen we al op het feit dat deze verbindingsassen 
een structurerend effect uitoefenden op de uitleg van de nederzettingsenclosure of zoals in 
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Knesselare-Kouter of Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen, er deels mee samenviel. Zowel uit het 
luchtfotografisch- als het terreinonderzoek is overigens gebleken dat deze wegen niet altijd even 
rechtlijnig verliepen en vaak sterk aan de lokale landschapskenmerken zijn aangepast. Zo doorsnijdt 
het in Knesselare-Kouter aangesneden tracé net de cuesta en de vallei van de Flabbaertsbeek op hun 
smalste punt, zodoende de natte zones ontwijkend. 

9.8.3 Supralokale verbindingsassen 

Van enkele wegtracé’s mag aangenomen worden dat ze in de Romeinse tijd een supralokale functie 
uitoefenden. Van geen van deze tracés werd door opgraving echter een afdoende archeologisch 
bewijs geleverd dat ze daadwerkelijk tot de Romeinse tijd opklimmen, ook al omdat de kans groot is 
dat ze deels onder recentere tot moderne wegen liggen. Als deze structuren al aangesneden worden 
kunnen ze bovendien moeilijk gedateerd worden, tenzij ze zich in een nederzettingszone bevinden. 
Vaak speelt de combinatie van onrechtstreekse indicatoren zoals toponymie, cartografische 
informatie van perceelsindelingen, historische bronnen, landschappelijke gesteldheid en de 
verspreiding van (centrale) nederzettingen langs de route een grote rol in het aannemelijk maken 
van een wegverbinding. Vanuit dit perspectief zijn volgende supra-lokale wegverbindingen in het 
studiegebied te veronderstellen: 

 
• de weg Oudenburg-Brugge: de “Zandstraat” . Deze weg situeert zich vooral op de zandige 

pleistocene kustrandzone (Thoen 1978). Mogelijk liep het tracé verder richting Aardenburg 
en verbond het zo de voornaamste castella van de kustverdediging. 

• de weg Oudenburg-Aartrijke-Kortrijk: de “Zeeweg” 
• de weg Brugge-Aartrijke-Cassel: de “Steenstraat” 
• de weg Brugge-Maldegem-Antwerpen: de zgn. “Antwerpse Heirweg”. Deze weg wordt 

gesitueerd op de grote dekzandrug Maldegem-Stekene-Verrebroek en volgt als het ware de 
pleistocene randzone van de Scheldepolders. 

• de weg (Blicquy)-Kerkhove-Kruishoutem-Deinze-Aalter-Aardenburg. Dit vormt strategisch 
en landschappelijk gezien het meest ideale traject voor een verbinding tussen de centra van 
Kerkhove en Kruishoutem en de noordelijke kustzone. De recente ontdekking van een 7m 
breed tracé en flankerende versterking te Knesselare-Kouter (De Clercq, Hoorne & Vanhee 
2009) evenals de vondst van een castellum te Aalter (Moens et al. 2009) lijken deze route te 
bevestigen. 

• de weg (Blicquy)-Kerkhove-Kruishoutem-Merendree-Aardenburg. Deze weg is veel minder 
zeker doch logisch te veronderstellen gezien de landschappelijke configuratie. Gezien het 
bestaan van de vicus Merendree werd deze route door Vermeulen verondersteld (Vermeulen 
2001b: 80) 

• de weg Gent-Waasmunster-Temse 
• de weg Kortrijk-Gent: de zgn. “Karreweg” die de rond 1000AD deels als grens van de 

kasselrijen van de Oudenaarde en Kortrijk vastgelegde as vormt (Vermeulen 1992a: 158). 
 

Vooral in het westen van de studieregio ten westen en zuiden van Brugge is een vrij betrouwbare 
reconstructie van het wegennet mogelijk (Figuur 9.31). Verder moeten er meerdere 
wegverbindingen bestaan hebben op de zandruggen langsheen de rivieren. Vanzelfsprekend waren 
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ook de rivieren Schelde, Leie, Kale-Durme en de inbraakgeulen van de Noordzee in het kustgebied 
bevoorrechte assen van transport al kan dit vaak moeilijk aangetoond worden, de vondst van een 
zeewaardig schip te Brugge (Marsden 1976), niet te na gesproken. Uit de inscripties op de vele 
opgeviste wij-altaren uit Domburg en Colijnsplaat begrijpen we hoe het perifeer gelegen 
mondingsgebied van de Oosterschelde in het uiterste noorden van het studiegebied toch een ware 
gate-way avant-la-lettre vormde tussen Noord- en Centraal-Gallië, het Rijnland en Britannia (Stuart & 
Bogaers 2001; De Clercq & Van Dierendonck 2008:26-27).  

9.8.4 Besluit 

Uit het recente gevoerde onderzoek blijkt de studieregio wel degelijk bedeeld te zijn geweest met 
wegen. Deze zandwegen konden zowel een lokale als een regionale dimensie bezitten, al ontbreekt 
het ondanks veel onrechtstreekse informatie nog aan meer opgravingsgegevens om het bestaan van 
deze laatste routes onomstotelijk te bewijzen. Langsheen de water- en landgebonden trajecten 
geraakten mensen en goederen verspreid over de verschillende delen van het landschap. Het waren 
de assen langswaar de lokale gemeenschap met het supra-lokale niveau in verbinding en contact 
kon komen en dit zowel om politieke, economische, religieuze als culturele redenen. Zeker in de 
Romeinse periode met een sterk ontwikkelde graad van connectiviteit, globalisatie en mobiliteit 
vormden de wegen ware aders van transport van mensen, middelen en ideeën. Dat het studiegebied 
waar een (ogenschijnlijk) gebrek heerst aan regionale en supra-regionale verbindingsassen net 
daarom “minder geromaniseerd” zou zijn dan de beter met strategische assen begiftigde gebieden 
(Vermeulen 1992a: 251) is mogelijk wat te verregaand. Temeer omdat deze assen er klaarblijkelijk 
wel waren, zei het wat later dan meer zuidelijke gebieden. Deze factor kan een rol hebben gespeeld, 
maar de problematiek over de mindere Romanisatie kan ook vanuit een ander perspectief bekeken 
worden (infra). 
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Figuur 9.31 Het net van supralokale wegen in het westelijke deel van het studiegebied met aanduiding van 
de gekende en mogelijke militaire steunpunten. 
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9.9 Een sociaaleconomische interpretatie van de boerderijen in 
het noordelijk deel van de civitas Menapiorum 

9.9.1 Sociaaleconomische structuur 

De woonkern vormt het sociaaleconomische brandpunt van de boerderij in inheemse traditie en is 
met deze laatste te vereenzelvigen indien er slechts één erf binnen de omgreppeling gesitueerd is of 
indien het erf geïsoleerd in het landschap voorkomt. Een woonkern bestaat vrijwel steeds uit een 
hoofdgebouw, soms van het type woonstalhuis, één of enkele waterputten en bijgebouwen zoals 
spiekers, werkplaatsen en stalletjes. Deze structurele componenten maakten het mogelijk om te 
wonen, te werken en te voorzien in opslagcapaciteit en in bescherming tegen de elementen. Vanuit 
een sociale dimensie gezien is de vraag dan ook welk onderliggend sociaal systeem zich hier 
materieel manifesteert. Er mag worden verondersteld dat een familie van boeren de woonkern 
bewoonde: vader, moeder, kinderen en mogelijk ook inwonende ouderen. Gezien de beperkte 
grootte van de huizen (infra) mag aangenomen worden dat de gezinseenheden vrij klein waren en 
slechts enkele leden telden. Uit enkele sites blijkt dat deze families na verloop van tijd hun huis 
herbouwden op ongeveer dezelfde plek en dit drie tot vier maal toe. Dit wijst op een plaatsvastheid 
van de nederzettingen over meerdere generaties heen. Ook geeft dit een sterk lokale verankering 
van de familie met de microregio en het lokale landschap aan. In sommige boerderijen werden ook 
meerdere gelijktijdige woonkernen vastgesteld die gelegen waren binnen dezelfde omgreppeling en 
waarvan men kan veronderstellen dat ze gelijktijdig functioneerden. Vermoedelijk behoorden 
verschillende woonkernen binnen één omgracht complex toe tot gezinnen die tot dezelfde clan 
behoorden (Haselgrove 1996; Collart 1996). Uit het grondplan van Brugge-Refuge maar ook uit 
opgravingen in Oss-Westerveld, Wijk-bij-Duurstede “De Horden”, Hoogeloon-Kerkakkers of 
Neerharen-Rekem kan mogelijk sociale differentiatie worden afgeleid binnen de enclosure en dit 
door de ruimtelijk geïsoleerde positie die één woonkern of hoofdgebouw inneemt ten opzichte van 
de andere (Slofstra 1991). We menen ook het bestaan van sociale differentiatie binnen de 
boerengemeenschappen ook onrechtreeks te kunnen afleiden uit de begraafplaatsen die vooral rond 
de cuesta Oedelem-Zomergem liggen (infra). 

Ook lijkt er sprake te zijn van een grotere cohesie tussen de verschillende sites en hun bewoners 
onderling onder de vorm van een landschappelijke clustering van meerdere individuele boerderijen. 
Deze groepsnederzettingen zoals er in Evergem-Kluizendok twee aan het licht kwamen, kenmerken 
zich door het geclusterd en gelijktijdig voorkomen van meerdere individuele landelijke 
nederzettingen. Het betreft in feite kleine dorpjes of gehuchten waarin enkele boerenfamilies hun 
boerderijen met enkel- of meervoudige woonkernen bij elkaar bouwden en zodoende een lokale 
gemeenschap vormden, samengesteld uit meerdere, wellicht verschillende families. Deze 
nederzettingsvorm onderscheidt zich van de centrale plaatsen door de puur agrarische functie en 
vaak een gebrek aan strakke opbouw van de nederzetting die wel de vici kenmerkte. Ze 
onderscheidt zich ook van het nederzettingstype van de omgrachte boerderijen met meerdere 
woonkernen doordat deze laatste vrijwel steeds door één enclosure begrensd werd, terwijl er hier 
sprake kan zijn van een meer losse structuur waarin verschillende omgrachte boerderijen bij elkaar 
gesitueerd waren. Groepsnederzettingen behoren tot een inheemse soort van bewoningsvorm, en 
zijn ondermeer in Noordwest-Germania gekend door de opgravingen te Wijster (Van Es 1967), 
Feddersen Wierde en Flögeln (Kossack, Behre & Schmid 1984; Hiddink 1999) of in de Vogezen zoals 
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Petry (1980) aangaf. Het ontstaan van groepsnederzettingen was mogelijk een ultieme consequentie 
van het steeds plaatsvaster worden van de nederzettingen. Wightman (1985:116) suggereerde al dat 
deze nederzettingen ook in het villa-systeem voorkwamen. Deze complexen zouden volgens haar 
door kolonisten opgezet zijn. Hierbij kan natuurlijk een verband gezocht worden met de dorpjes van 
Kluizendok die uit het niets werden gesticht tijdens de 2de eeuw en er wellicht een bos in 
ontginning nam. 

Het fenomeen groepsnederzetting werd overigens voorlopig maar goed en wel herkend in 
Vlaanderen door het Kluizendokproject en het kan best zijn dat dit puur een gevolg is van de 
grootschaligheid waarmee er daar gewerkt werd. Met andere woorden, we kunnen niet uitsluiten 
dat het inheems-Romeinse nederzettingslandschap meestal of met grotere frequentie bestond uit 
een dergelijke clustering van meerdere individuele boerderijen, maar dat dit vooralsnog door het 
gebrek aan grootschalig onderzoek zich nog niet alsdusdanig heeft gemanifesteerd. Anderzijds kan 
opgemerkt worden dat op andere meer grootschalige projecten zoals Aalter-Langevoorde of Brugge-
Refuge vrijwel zeker nederzettingsvormen werden onderscheiden die niet tot zo’n groter complex 
behoren. Bovendien wijzen de nederzettingen van Brugge-Refuge of Knesselare-Kouter er op dat 
meerdere woonkernen tot één boerderij konden behoren. Deze laatste zouden in de indeling van 
Vermeulen (1992: 191-192) wellicht als kleine groepsnederzettingen omschreven worden. Van het 
complex van Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld en “The Loop” is het aannemelijk dat dit ook zo’n 
groepsnederzetting was zoals Vermeulen al voorstelde (1992: 189), ook al door de aanwezigheid van 
een vrij uitgestrekte begraafplaats. 

Gebaseerd op het landschappelijk potentieel en de beperkte paleo-ecologische analyses 
uitgevoerd tot op heden blijkt zeker dat de boerengemeenschappen geen grote productiviteit, laat 
staan een surplusproductie in cerealia konden ontwikkelen (supra, Hoofdstuk 7, Infra: Hoofdstuk 
14). Een gemengde bedrijfsvoering met een sterk pastoraal accent lijkt de basis van het 
landbouweconomisch systeem te zijn geweest. Het houden van schapen op de schorren, schrale 
zandgronden en gekapte bossen, van varkens en runderen in de bossen en van runderen in de 
nattere weiden waren wellicht de basis van dit systeem. Deze sterke economische verbondenheid 
tussen mens en dier komt ook cultureel en ideologisch tot uitdrukking in het woonstalhuis (infra) 
en de structuur van het boerderijcomplex en lag ongetwijfeld ook vervat in de habitus. Het 
ideologische belang van vee (en dus vlees- en melkproducten) was bijgevolg groot. Al eerder maakte 
Roymans (1996; 1999) duidelijk dat net de pastorale samenlevingen een sterk traditionele structuur 
hebben en ook minder ontvankelijk zijn voor veranderingen. 

9.9.2 De ordening en het gebruik van de ruimte op de boerderij als sociale 
handeling 

De aanleg van een enclosure (meestal een gracht) rondom de woonplaats lijkt een essentieel 
kenmerk te zijn van de fysieke constructie van de boerderijen in het pleistocene gebied, en dit 
samen met de triade van woonhuis, bijgebouwen en waterput die de woonkern vormde (Figuur 
9.32). Voor het kustgebied kan dit mogelijk het opwerpen van een woonheuvel geweest zijn, of de 
uitbouw van een vlaknederzetting. In beide gevallen begrensde water de woonarealen. De wijze hoe 
een boerderij concreet vorm wordt gegeven is echter in wezen vooral de expressie van een mentale, 
subliminaal aanwezige vooringenomenheid die steeds door de aanleg van de boerderij volgens 
hetzelfde concept in en door het handelen wordt bestendigd sinds generaties ver in het verleden. De 
inrichting van de nederzetting reflecteert het kader waarin en waardoor het dagdagelijkse handelen 
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en leven van de boerengemeenschap zich grotendeels afspeelt. Net zoals de wijze waarop een 
woonhuis werd gebouwd kunnen we de creatie van de enclosure dus als een element beschouwen 
dat in de habitus gevat ligt. De omheining van een boerderij symboliseert naar onze mening ook een 
grens tussen de culturele en de natuurlijke wereld. Met de vorm van een enclosure associëren zich 
aspecten van inclusie en exclusie maar ook van identiteit. Naast een functionele dimensie kan er 
immers ook een duidelijk symbolische en ideologische inhoud aan de omheiningen gegeven worden. 
De enclosure benadrukt vanuit een sociaalantropologisch perspectief van ruimteperceptie de 
eenheid van de familie die het omheinde complex bewoont en vormt daarmee een factor van sociale 
inclusie voor de verwante groep (WIJ), en van sociale exclusie van anderen in de maatschappij. Het 
is bijgevolg een aspect van het tot uitdrukking brengen van groepsidentiteit die in de habitus gevat 
ligt. De wijze waarop aan de enclosure concreet vorm werd gegeven kan ook met status als een 
mogelijk aspect van identiteit in verband staan. De benadrukking van ingangspartijen (Courbot-
Deweirdt 2005; 2008) en de gerichte schikking van de gebouwen binnen de enclosure (infra) dragen 
door de onwillekeurige ordening van de ruimte actief bij tot de constructie van identiteitaspecten 
en geven aan de ruimte en het landschap ook een sociale dimensie. Ook door de actieve handeling 
van het graven van de grachten zelf of in het optrekken van de soms indrukwekkende palissades en 
poortgebouwen zoals in Knesselare-Kouter, gaf de gemeenschap van boeren ook materieel en door 
handeling uitdrukking aan deze opvattingen. We kunnen aannemen dat aanleg van een enkel of 
dubbel grachtensysteem, mogelijk met bijhorende wal en hagen, een behoorlijke investering aan 
fysieke en kapitaalsmatige kracht vereiste die niet alleen door de kernfamilie maar mogelijk samen 
met andere mensen van de lokale gemeenschap tot stand werd gebracht. Daarmee weerspiegelt de 
enclosure niet alleen meerdere aspecten van “financieel” vermogen maar brengt hij net door de 
handeling van de aanleg ook aspecten van identiteit en symbolisch kapitaal naar voor en wordt de 
groepsidentiteit van de lokale gemeenschap versterkt. Het is voorbarig om voor het gebied de 
verschillen in omgrachting (of niet) in alle gevallen met sociale differentiatie in verband te brengen, 
al wordt voor de fermes indigènes in Frankrijk (Brunaux 2000; Büchsenschutz 2000; Malrain, 
Matterne & Méniel 2002: 137) of de landelijke bewoning in Britannia (Hingley 1990) de enclosure wel 
in symbolische relatie gebracht met het statuut van de bewoners.  

Collart (1996) argumenteerde in het spoor van Agache (1978) hoe in Picardië de grote, van 
rectilineaire enclosures voorziene “ferme gallo-romaine-précoce” wortelde in de “ferme indigène” 
uit de late IJzertijd en dit zowel op het vlak van architectuur als op dat van ruimtelijke organisatie. 
Deze grote nederzettingen evolueerden dus uit bestaande nederzettingsvormen en dit tot in de 1ste 
eeuw AD. Tussen het midden van de eerste eeuw en het begin van de tweede is er echter sprake van 
een scharniermoment waarbij sommige complexen uitgroeien tot villadomeinen en andere 
verdwenen. De ruimtelijke structuur van opbouw rondom een open plaats (“cour”) die de 
Picardische villae zo typisch maakte, gaat daarbij terug op de inheemse wijze van ordening van het 
erf door enclosures. Gelijkaardige evoluties werden in de Ainse gezien door Collart (1996) en 
Haselgrove (1996). 

Zeer opmerkelijk is ook dat Slofstra (1991: 159 e.v.) voor Zuid-Nederland en de Kempen poneerde 
dat strak omgreppelde erven uit de eerste eeuw zoals dat van Hoogeloon-Kerkakkers vaak 
uitgroeiden tot villae of zgn. proto-villae, terwijl niet omgreppelde boerderijen vaak klein bleven en 
zich niet tot (proto-)villae ontwikkelden. Hij brengt deze grote complexen in verband met de 
inheemse elite. Slofstra smaakt verder een interessant onderscheid tussen wat hij noemt “small 
rural settlements” en “enclosed rural settlements”. De laatste zijn doorgaans kleiner dan 1ha, de 
eerste groter dan 1ha. De kleine nederzetting zouden volgens Slofstra bestaan hebben uit slechts 
enkele huizen en wat spiekers en vooral met veehouderij in verband staan. De grotere complexen 
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hebben dan weer een verband met de graanproductie en hebben doorgaans meerdere huizen (6 à 7) 
die rondom een open plaats gebouwd werden. Al in de pre-Flavische tijd werd in deze complexen 
sociale differentiatie tot uitdrukking gebracht. Sommige van de grote “enclosed rural settlements” 
zoals Hoogeloon-Kerkakkers of Neerharen-Rekem, evolueerden tot een (proto-)villa en wijzen 
daarmee op het elitekarakter die deze omheinde complexen bezaten. Erg succesvol -in de zin van 
een teleologische evolutie van inheemse nederzetting tot villa- was het proces echter niet, mogelijk 
als gevolg van een te lage draagkracht van de bodem voor surplusproductie in graan. Voor Zuid-
Nederland komt evenwel kritiek op het model dat Jan Slofstra voorstelde. Uit onderzoek is 
ondertussen gebleken dat er veel meer ruimtelijke en chronologische verscheidenheid is in en 
tussen de boerderijen dan het tweeledige model voorstelt (van Enckevort et al. 2005: 22-23). Het feit 
dat de meeste sites in het niet mariene deel van het studiegebied wellicht van een enclosure 
voorzien waren, maakt al een wezenlijk onderscheid met het door Slofstra geponeerde 
dichotomisch beeld van sites met en zonder enclosure en geeft aan dat in het studiegebied in de 
aan- of afwezigheid van een enclosure sensu stricto geen kwalificerend hiërarchisch onderscheid 
kan gemaakt worden, althans toch niet in de huidige onderzoeksstand. De aanwezigheid van een 
enclosure is dus zeker geen criterium an sich om van aspecten van status en identiteit gewag te 
maken. Anderzijds zijn er in de interne organisatie van de woonkernen binnen de enclosure 
mogelijk wel argumenten te vinden voor een ruimtelijk tot uitdrukking gebrachte sociale 
hiërarchie. 

9.9.3 De interne organisatie van de boerderij als visueel-ruimtelijk aspect 
van identiteit 

Opvallend aan de complexen van Brugge-Refuge en Aalter-Langevoorde was de positie van 
woonkernen bij de randen van de omheinde ruimte en hun schikking rond een open plaats. 
Gelijkaardige schikkingen van enkele door een enclosure omgeven hoofdgebouwen rondom een 
open areaal zijn in Vlaanderen en Nederland ondermeer gedocumenteerd in Hoogeloon-Kerkakkers 
(Slofstra 1991), Oss-Westerveld (Wesselingh 2000), Donk (Van Impe 1981; Van Impe et al. 1992) en 
Neerharen-Rekem (De Boe, De Bie & Van Impe 1992). De laatste site vertoont een zeer merkwaardige 
parallel met Brugge-Refuge doordat één specifiek huis omringd was door spiekers, net als dat bij het 
wat geïsoleerde gebouw in de Refuge het geval was. Bovendien lag ook dit gebouw wat afgezonderd 
van de andere huizen binnen het omgrachte erf. Dat dit een huis was waarvan de bewoners enige 
status bezaten mag blijken uit de vervanging ervan door een steenbouw van het villatype in de 
vroege tweede eeuw. Hoger wezen we al op de sterke gelijkenis die het Brugse complex vertoonde 
met de uitleg van een klassiek villadomein. Zo blijkt eveneens dat het tonen van de graanvoorraad 
en de opslagcapaciteit ervan als effectief kapitaal een belangrijk instrument moet geweest zijn in de 
accumulatie van symbolisch kapitaal en met aspecten van status en identiteit in verband kan 
worden gebracht. Het benadrukken van “une mise en scène des activités agricoles” van de opbrengst 
van de akkers door de spieker ruimtelijk en visueel een dominante plaats te geven ook wanneer de 
ferme indigène tot villa evolueert in Noordoost-Gallië (Courbot-Deweirdt 2008: 348) kan voor onze 
gewesten zeker ook een bevestiging vinden in het vroeg-Romeinse site van Aalter-Langevoorde 
waar een zware 9- en later zelfs 12-postenspieker een centrale plaats bekleedde binnen de enclosure 
en waarrond allerhande andere bijgebouwen werden opgetrokken. In tegenstelling tot in Brugge 
zijn er in Aalter ook materiële data voorhanden die op de status van de bewoners van deze boerderij 
wijzen, o.a. vroeg importaardewerk en wandbepleistering. In de tweede eeuw lijkt deze status nog 
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gehandhaafd te zijn geweest al was de strakke ordening van het erf dan verlaten. Nog voor de derde 
eeuw werd het complex opgegeven. Opmerkelijke parallellen voor Brugge kunnen zeker ook in 
Wijk-bij-Duurstede “De- Horden” worden gevonden. Vos (2002: 80) constateerde er dat de 
omgreppeling die in de late eerste eeuw werd gegraven samen met de uitleg van de huizen ook sterk 
die van een klassieke Rijnlandse (of Noord-Franse) villa benaderde. Net als in Brugge ziet hij 
verschillen in de positie en de uitleg van de huizen binnen het erf die hij ook met sociale 
differentiatie in verband brengt. In de tweede eeuw wordt het elitestatuut van de site bevestigd 
door de bouw van twee porticus-huizen waardoor het complex behoort tot een groep 
nederzettingen die Slofstra (1991) proto-villae noemde. 

Door hun grote enclosures en de interne schikking van gebouwen rondom de open plaats zijn 
beide sites sterk verwant met de elite-sites van het type “enclosed rural settlements” of de “fermes 
gallo-romaine” précoces” uit het noorden van Frankrijk (Collart 1996; Ben Redjeb, Duvette & Quérel 
2005). Collart (1996) en Haselgrove (1996) zien in het voorkomen van aparte clusters van huizen 
binnen de enclosure met elk een eigen waterput of aparte kelders even zoveel sociaal onderscheiden 
eenheden die allemaal behoren tot dezelfde verwante groep (“des unités familiales regroupées”). Al 
bij al menen we binnen de woonkernen van de complexen van Brugge en Aalter dus wel degelijk 
aspecten van status en hiërarchie te kunnen weerhouden. Deze tekenen zich niet zozeer af volgens 
de door Slofstra uitgezette lijnen maar vinden eerder een basis in de interne schikking van 
gebouwen en bijgebouwen binnen de enclosure. 

9.9.4 Aspecten van identiteit in de depositie van materiële cultuur op de 
boerderijen 

Verder kan ook nagegaan worden in hoeverre de depositiepatronen van materiële cultuur ook 
aanwijzingen geven voor een “sociale leesbaarheid” van het huidige spectrum aan boerderijen in 
het studiegebied (Figuur 9.32). In meerdere sites werden aanduidingen gevonden van handelingen 
die lijken af te wijken van normale patronen van deponering van afval en daardoor eerder aspecten 
van “conspicious consumption” en sociaal gedifferentieerd gebruik van de materiële ruimte 
signaleren. Dit kunnen reflecties zijn van uitingen van statusgebonden rituelen en/of rituelen die 
met religieuze opvattingen over de boerderij, de lokale groep en het landschap in verband staan. In 
vele gevallen betreft het depositierituelen die in de traditie van de groep verankerd liggen en dus 
tot het onderbewust gestructureerd handelingskader behoren. Op de boerderijen en woonkernen 
zijn de bevoorrechte plaatsen van deposities: (het uiteinde van) grachten, de bodems van kuilen en 
de paalkuilen van de nok en de ingangspartij van de woonhuizen (infra). Het is moeilijk om daarbij 
een onderscheid te maken tussen bouw- of verlatingsoffers. De soorten van gedeponeerd materiaal 
zijn erg variabel en bij gebrek aan bot wellicht slechts fragmentair overgeleverd. Slechts heel zelden 
kan wat meer inzicht bekomen worden in de aard van het ritueel. Opvallende voorwerpen die 
gedeponeerd werden zijn bijvoorbeeld wet- en maalstenen in huizen (infra), frontons van 
vuurbokken of aardewerk. Ook het opzettelijk vernietigen van offergaven werd geattesteerd (infra). 

De deponering in de enclosure 188 te Aalter-Langevoorde van enkele quasi volledige potten, 
omgekeerd geplaatst nabij een palenrij en een windval kent zeker parallellen in rituele contexten in 
de IJzertijd (Slofstra & van der Sanden 1987). Zeker in het vroeg-Romeinse site valt het op dat de 
materiële cultuur afwijkt van contemporaine complexen in het zandige deel van Noord-Vlaanderen, 
niet alleen qua diversiteit, kwantiteit en kwaliteit van de aanwezige materiële cultuur, maar ook in 
de plaats en de wijze waarop dit materiaal aan de bodem werd toevertrouwd. Het bijzondere depot 
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van aardewerk 368 dat er in de enclosure werd gestort nabij de indrukwekkende 12-postenspieker 
sluit qua bakselmatige en typologische samenstelling aan bij de elitaire complexen van het 
zuidelijke leemgebied van Noord-Frankrijk en van een militair complex uit Nijmegen (De Clercq & 
Van Enckevort 2004; De Clercq, Deru & Mortier 2007). Het geeft daarmee onrechtstreeks aan dat niet 
zozeer de vlotte toegang tot een handelsnetwerk van belang was, dan wel de toegang tot een 
uitwisselingsnetwerk en de specifieke wil van sommigen in de maatschappij om zich te 
onderscheiden door middel van nieuwe materiële cultuur of het hermanipuleren van nieuwe 
materiële cultuur in inheemse gebruikscontext en rituelen. Ook enkele resten van de afwerking van 
de huizen geven aan dat de bewoners zich door een specifieke materiaalkeuze wilden 
onderscheiden. Leisteendakbedekking en vooral wandbeschildering of kalkwanden zijn zeker 
bijzonder te noemen en vinden ook parallellen op elitaire sites in het noorden van Frankrijk 
(Malrain, Matterne & Méniel 2002: 166).  

 

 

Figuur 9.32 Descriptief- en interpretatiemodel van de boerderij in inheemse traditie op de pleistocene 
gronden. 
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Ook de huizenbouw ging duidelijk gepaard met rituele handelingen. Het is niet toevallig dat de 
meest oostelijke nokstaanders van elk van de twee elkaar opvolgende huizen telkens een stuk glas 
bevatten: een armband en een kraal. De depositie van slijpstenen lijkt daarentegen een meer 
algemeen verspreid fenomeen te zijn (infra). Ook de gezamenlijke deponering van een maalsteen, 
een vuurbokfronton dat wellicht een everzwijn voorstelt en een terra sigillata scherf met afbeelding 
van een everzwijn, vormt wellicht de materiële neerslag van een rituele handeling of gedachtegoed 
waarin het everzwijn een rol speelde. Sommige van deze handelingen zijn ook bewust in het 
verleden of in een traditie geënt. Zo kan gedacht worden aan de deponering van het stuk glas in de 
nokstaanders van twee opeenvolgende huizen (wellicht met ca. 60 jaar tussen) en het blijvend 
gebruik van leisteen als dakbedekking. Opvallend is ook dat in zone 1 de oriëntatie van de grachten 
en huizen volgens de hoofdwindrichtingen ongewijzigd behouden bleef tussen 200BC en 200AD. Dit 
kan een puur topografisch / landschappelijk bepaald element zijn, al contrasteert het wel met het 
feit dat zowat alle andere oriëntaties van huizen in het Noord-Menapische zandgebied steevast 
volgens NO-ZW of NW-ZO-richtingen verlopen (infra). 

Op verschillende plaatsen zijn er ook deposities van materiaal op het eindpunt van 
enclosuregrachten of in het verloop van een gracht nabij een gebouw. Hierin zou in eerste instantie 
het stort van afval kunnen gezien worden. Echter, enkele vondsten zoals een volledig kruikje, 
omgekeerd in een nis geplaatst in Kluizendok, een halve kom terra sigilata Dr37 op het uiteinde van 
een gracht in Evergem-Molenhoek (Schynkel & Urmel 2009: 21-22) of de zeer recente vondsten in 
Evergem-Koolstraat (pers. meded. S. Reniere) van drie gezamenlijk geplaatste en opzettelijk door 
doorboring vernietigde potten in terra sigillata op het uiteinde van een gracht, geeft aan dat deze 
specifieke “gestructureerde deposities” (Hill 2000) een bovennatuurlijke mening hadden. Op 
meerdere plaatsen zoals in Brugge-Refuge of Zele-Zuidelijke Omleiding kwamen ook graven voor 
nabij de enclosures of op belangrijke punten in het verloop ervan (hoek- of draaipunten, knikken, 
uiteinden), een fenomeen dat wijder verbreid is (Pearce 1999; Esmonde-Cleary 2000) en op de 
functie van de enclosure wijst als contactplaats tussen de wereld van de levenden en de doden. Zoals 
gesteld benadrukt de enclosure sociale aspecten van inclusie en exclusie en het onderscheid tussen 
de culturele wereld van de lokale groep en de wereld van de natuur en de anderen. Deze deposities 
en graven herhalen en bevestigen bijgevolg de identiteit van de groep en de band met het lokale 
landschap (Thomas 1997: 216), ze geven gevoelens aan van “lokality and belonging” (Novell 2001). 
Deze liminale plaatsen zijn bijgevolg ook transitiepunten met de wereld van geesten, goden en 
voorouders en het uitvoeren van handelingen benadrukt zo ook deze historische en 
landschappelijke bepaalde relatie en claim op het landschap (Gerritsen 2003). 

9.9.5 Transformaties in de boerderijen 

Het is niet evident om hoger geschetste vormelijke en ideologische aspecten van de boerderijen in 
inheemse traditie in een perspectief van transformaties te plaatsen. Eén van de hoofdredenen 
daarvoor is het ontbreken van sites uit de late IJzertijd. Toch kunnen we binnen het geheel van 
boerderijen uit de Romeinse tijd enkele beschouwingen maken. Hoger wezen we al op de sterke 
toename van boerderijen van de Flavische tijd. Het betreft waarschijnlijk een landname van 
welbepaalde landschappelijke gradiëntgebieden waarbij ook de minder geschikte zones meer en 
meer onder druk van de economische groei kwamen te staan. De vorm van de complexen lijkt op het 
eerste gezicht weinig verandering te hebben doorstaan, maar dit kan het gevolg zijn van de 
beperktheid van de gegevensgroep. Uitzondering hierop vormt alleszins het versterkte complex van 
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Knesselare-Kouter dat aspecten van martialiteit en status benadrukt en mogelijk in tijden van 
onrust werd gebouwd. Ook in Brugge-Refuge is er een evolutie zichtbaar met de groei van het 
complex uit een kleine kern uit de eerste eeuw, tot een complex met villa-achtige uitleg in de 
tweede eeuw. In Aalter-Langevoorde lijkt de status van de bewoners dan weer gecontinueerd te zijn. 
Binnen het erf zelf is er een zekere mate van continuïteit vast te stellen in de wijze waarop aspecten 
van identiteit vorm werden gegeven. Het deponeren van een fragment glas (kraal en armband) in de 
buitenste nokstaanders van twee elkaar opvolgende huizen in Aalter of het blijvend gebruik van 
specifieke, statusvolle bouwmaterialen duidt op een sterke doorleving van deze aspecten van 
identiteit en de wijze waarop ze door handeling materieel werden weergegeven. 

Hoger wezen we al op het opvallende einde van meerdere boerderijen in de late tweede eeuw. 
Momenten van opgave of bouw gingen gepaard met deposities en ook hier is er sprake van het 
doorleven van tradities. 

9.10 De inheemse boerderijen in de context van 
beheersarcheologisch onderzoek. 

Tot slot kunnen in het licht van de beheersarcheologische besluitvorming voor selectie tot 
opgraving van bedreigde gebieden nog enkele aanbevelingen worden geformuleerd. We verwezen 
hoger naar de oppervlakten die de enclosures in konden nemen en die meestal rond 1ha groot zijn. 
Afhankelijk van de toenemende schaalgrootte waarop de onderzoeken verlopen, stijgt bijgevolg de 
kans op het herkennen en het isoleren van een enclosure. Het laat zich dan ook gemakkelijk 
veronderstellen dat een toename van het aantal ha. afgegraven terrein essentieel is om een tot een 
goed inzicht in de structuur van de boerderij en het omgevende landschap te komen. Hoger al gaven 
we aan hoe men vaak slechts beperkte arealen en delen van erven en / of woonkernen opgraaft en 
lage sporendichtheden wegselecteert, dit onder het motto dat lage sporendensiteiten “off-site” zijn. 
Met deze keuze stelt men de facto een hogere dichtheid aan sporen gelijk aan een hogere 
wetenschappelijke relevantie. Dit is ons inziens een gevaarlijke keuze. De huidige, vaak zeer 
beperkte afgravingsdimensies die in beheersarcheologische context gevorderd worden zijn immers 
steeds gericht op de densiteiten aan grondsporen, en dreigen na verloop van tijd tot 
cirkelredeneringen te leiden waardoor de woonkern steeds met de boerderij gelijkgesteld dreigt te 
worden en als gekend ruraal fenomeen wordt beschouwd, terwijl de rest van de omgrachte ruimte 
niet wordt onderzocht en men ook de begrenzing zelf niet genoeg documenteert. Nochtans is het 
belangrijk om zowel de vorm als de afmetingen van de begrensde ruimte te kennen, en dit 
bijvoorbeeld om later tot mogelijke functionele classificaties en hiërarchieën te komen. 

Bovendien kenmerken de boerderijen zich door zeer lage sporendichtheden die bovendien nog 
eens sterk beperkt zijn tot de woonkern die zelf ruimtelijk sterk gelokaliseerd is binnen de 
enclosure. Dit betekent dat er een grote kans bestaat op het niet herkennen van deze complexen 
tijdens waarderingsonderzoek. Uit de analyse die we met P. Laloo maakten voor het complex 
Kluizendok blijkt duidelijk dat nog geen 3000m² van het minimum 160.000m² grote 
nederzettingsareaal effectief uit sporen bestond (supra: 3.2.3.2). Kenniswinst omtrent deze 
complexen in waarderingsonderzoek werd vooral verkregen door de verhoging van de “sample-
fractie” door middel van het aanleggen van kijkvensters en volgsleuven. Vooral deze laatste, 
gecombineerd met kijkvensters en peilingen naar de bewaringstoestand van de grondsporen bleken 
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belangrijk om deze lage-densiteitssites goed af te zonderen en inzicht te krijgen in de 
nederzettingsstructuur. Structuur, densiteit en bewaring zijn met andere woorden evenwaardig 
belangrijke criteria in het herkennen en waarderen van boerderijen in inheemse traditie. 

Gezien het duidelijke belang van de enclosure voor het inzicht in de sociale systemen en 
identiteit van de boerengemeenschappen is het onderzoek ervan van even groot belang als dat van 
de dichte cluster van gebouwresten uit de woonkern, die vaak maar een klein deeltje uitmaakt van 
het complex. We volgen dan ook R. Hingley in zijn betoog dat:  

The settlement enclosure on all Iron Age and Roman settlement therefore had a 
greater significance than that of a mere element of site structure (Hingley 1990: 102). 

Het belang van de aandacht voor de enclosure impliceert dan ook beheersarcheologische keuzes tot 
toepassing van grootschalige, vlakdekkende opgravingen met voldoende aandacht voor de zones 
van lage sporendensiteit en een adequate methodologie in het evalueren ervan. De noodzaak tot het 
onderzoek van meer dan de dichte sporencluster van de woonkern alleen werd overigens door 
meerdere auteurs benadrukt. In een recent bilan voor Picardië wordt in deze context dan ook 
terecht aangegeven dat:  

le site ne doit plus être considéré à l’échelle de l’unité d’habitat, mais être élargi à 
l’échelle du domaine auquel il se rattache (Ben Redjeb, Duvette & Quérel 2005: 215). 

9.11 Algemeen besluit 

Het onderzoek dat sinds 1990 gevoerd werd in de studieregio leidde tot een forse toename in de 
kenniswinst over de landelijke nederzettingen en dit zowel in marien als niet-marien gebied. 
Boerderijen maakten het gros van de bewoning uit in een door zandwegen doorkruist landschap 
waarin slechts enkele -helaas nog slecht gedocumenteerde– centrale plaatsen functioneerden. De 
overgrote meerderheid van de geregistreerde rurale sites zijn van het houtbouwtype en de villae-
achtige steenbouwsites zijn zeer zeldzaam. Daarmee sluit het studiegebied aan bij het zgn. non-villa 
gebied dat voor de Nederlandse zand- en kleigronden en de Antwerpse Kempen werd verondersteld 
(Slofstra 1991; Roymans 1996; infra).  

Voor het gebied onder de invloed van de zee is de beschikbare hoeveelheid aan sites beperkt. 
Toch kunnen door zeer recent onderzoek zowel vlaknederzettingen op het veen als (semi-) 
artificiële woonplatformen worden geïdentificeerd. Vooral de herkenning van laatste groep vormt 
een doorbraak in het onderzoek en laat ook toe om oudere vondsten in een ander daglicht te 
bekijken en om een nieuwe, adequate methodologie op punt te stellen. 

Voor het dekzandgebied en de tertiaire hoogten bracht de intensifiëring van het onderzoek, 
meerdere over ruim oppervlak onderzochte boerderij(delen) aan het licht. Deze laten toe om tot een 
karakterisatie van deze complexen over te gaan. Daarbij springt vooral de enclosure in het oog en de 
eenvoudige, standaardopbouw van het complex met een woonkern bestaande uit woonhuis, 
bijgebouwen en waterput. Zowel boerderijcomplexen met één als meerdere woonkernen kwamen 
voor. De enclosures bestonden uit omgrachtingen en in mindere mate uit palissades. 

Het karakter van de boerderijen kan bovendien zowel vanuit een sociaaleconomisch, functioneel 
standpunt worden bekeken, als vanuit een ideologisch oogpunt (Figuur 9.32). De woonkern vormde 
de basiseenheid van de boerderij op sociaal en economisch vlak. Het is de kern van het 
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boerderijcomplex waar het boerengezin woonde en werkte. Aspecten van identiteit en in het 
bijzonder status zijn af te leiden uit de ruimtelijke organisatie van de woonkernen en uit de plaatsen 
van depositie en het gebruik van specifieke materiële cultuur. Door de aanleg van de enclosure en 
de specifieke ordening van de gebouwen op het erf worden in een handelingskader de aspecten van 
groepsidentiteit in de habitus bestendigd. Offers en begravingen in en bij de enclosure bevestigen de 
verbondenheid van de groep onderling en met het landschap en de voorouders. In het geval van de 
sites van Aalter-Langevoorde en Brugge-Refuge is een zekere hiërarchie observeerbaar waarbij op 
verschillende wijzen status tot uitdrukking werd gebracht.  

Door de enclosure, door de schikking van de gebouwen erbinnen en door de depositie van 
materiële cultuur fungeerde de boerderij als een arena voor de manifestatie van aspecten van 
identiteit uit de lokale gemeenschap. Het zijn net de habitus-gebonden aspecten van 
groepsidentiteit en lokaliteit die door de creatie van de boerderij tot uitdrukking kwamen en 
doorheen de transformaties van de complexen werden gecontinueerd. 
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Hoofdstuk 10  

Lokale huisbouwtradities: geworteld in traditie 

10.1 Inleiding 

Het overgrote deel van de boerderijgebouwen in het studiegebied werd opgetrokken uit hout. 
Daarmee sluit de regio aan bij het bredere, zogenaamde “non-villa”-landschap dat de niet 
leemhoudende gronden van Nederland en Vlaanderen kenmerkte tijdens de Romeinse tijd. Binnen 
de boerderij als sociaaleconomische en vormelijke constructie neemt het woonhuis duidelijk een 
centrale positie in binnen de woonkern: het was het kloppend hart van de boerderij waarin mens en 
dier vaak onder hetzelfde dak werden gehuisvest en waarin aspecten van identiteit ontwikkelden en 
tot uiting kwamen. Net door het grote belang van het woonhuis voor de kennis van de 
boerengemeenschap hebben we ervoor gekozen dit thema in een apart hoofdstuk te bespreken. Dit 
neemt evenwel niet weg dat de conclusies van deze analyse onlosmakelijk verbonden zijn met deze 
hoger (Hoofdstuk 9) gemaakt voor de boerderij als geheel.  

In onderstaande tekstdelen is het de bedoeling om enerzijds een inzicht te verwerven in de vorm 
en datering van de courante huistypes, hun opbouwende elementen en de evoluties hierin. Op die 
manier komt een inzicht tot stand in de functionele en mogelijk economische bepaalde kenmerken 
van deze constructies en kan ook een bruikbaar referentiekader voor toekomstig onderzoek worden 
uitgebouwd. Verder wordt ook getracht inzicht te bekomen in de bredere betekenis van huizen als 
materiële cultuur en meer specifiek als sociale constructies. Bij dit laatste aspect moeten natuurlijk 
de hoger al uiteengezette bemerkingen aangaande de plaats van het huis op het erf of de 
geassocieerde materiële cultuur ook in acht worden genomen. 

Sinds de start van het ruraal archeologisch onderzoek in Vlaanderen kwamen delen van 
houtbouwconstructies zowel in militaire als civiele context aan het licht. Vooral bij opgravingen van 
boerderijen in inheemse traditie in de Kempen werden de eerste voorbeelden van houtskeletbouw 
aangetroffen, ondermeer in Ekeren (Ibens 1976) en Oelegem (De Boe & Lauwers 1980). Een grafiek 
(Figuur 10.1) resumeert per periode van 10 jaar het aantal volledige huisplattegronden die bij 
onderzoek van boerderijen aan het licht kwamen per regio. Voor wat betreft deze gebouwen, en in 
feite bij uitbreiding voor de kennis van de Romeinse landelijke bewoning in Vlaanderen zoals hoger 
al herhaaldelijk aangehaald, is er een stijgende trend waar te nemen in het aantal sites en 
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woonhuizen dat werd onderzocht. Dit is belangrijk omdat met het toenemende aantal meteen een 
beter inzicht werd verkregen in de huistypes, hun verspreiding, datering en functie. Alhoewel deze 
stijgende beweging zich inzette in de jaren ’80 van vorige eeuw, is het toch vooral sinds het begin 
van de jaren ’90 en wellicht deels door het in voege treden van het decreet op het archeologisch 
patrimonium (1993) dat de stijging zich doorzette. 

Echter, zoals uit de grafiek mag blijken, waren die stijgingen in eerste instantie regionaal, en 
vaak instantie- of zelfs persoonsgebonden te noemen, en reflecteren ze tot ca. 2000 geen algemene 
tendens. Waar sommige gebieden duidelijk stijgen, is dat in andere net het omgekeerde. Sinds 2000 
lijkt hier een voorzichtige verandering in te komen, al blijven sommige gebieden zoals de 
kustrandzone achter. Als nuance moet hierbij zeker aangegeven worden dat de mate van 
bodemverstoring en de historische realiteit zelf ook een rol speelt. Bovendien is de momenteel 
beschikbare basisset aan gebouwen in Vlaanderen natuurlijk al bij al vrij beperkt te noemen, 
wanneer vergeleken met bv. Nederland (zie bv. Vos 2002 met betrekking tot de site van De Horden 
alleen al). Een stijgend aantal waarnemingen zal in de nabije toekomst ongetwijfeld de precisie van 
onze waarnemingen en de herkenning van regionale variaties in de hand werken. 

 

 

Figuur 10.1 Aantal ontdekte complete huisplattegronden van boerderijen in inheems-Romeinse traditie 
per decennium en per regio gevonden in Vlaanderen tussen 1950 en eind 2008. 
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Figuur 10.2 Densiteit van onderzochte huisplattegronden in het studiegebied. 
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10.2 Algemene bouwtradities en gebouwtypes 

10.2.1 Context en definitie 

Sinds de bronstijd werd in de Noordwest-Europese laagvlakte volgens éénzelfde basisconcept 
gebouwd: mens en dier werden onder hetzelfde dak gehuisvest. Het traditionele principe van 
ordening van ruimte voor boer en vee en de nauwe band tussen beide zoals die architecturaal werd 
vorm gegeven in het “woonstalhuis”, werd in de boerderijen van inheemse traditie uit de late 
IJzertijd en de Romeinse tijd onveranderd bestendigd. De concrete wijze waarop aan dit 
basisconcept uitvoering werd gegeven, was echter het voorwerp van regionale variatie die wellicht 
op culturele, sociale of landschappelijke bepaalde parameters was gebaseerd. Dit leidde in de 
archeologie tot het herkennen en benoemen van verschillende zgn. “bouwtradities” en 
“gebouwtypes” die onderling sterk regionaal kunnen variëren. In de Noordwest-Europese laagvlakte 
worden twee grote bouwtradities voor woonstalhuizen onderscheiden wiens verspreiding vooral 
geomorfologisch bepaald lijkt te zijn. In Noordwest-Germaans gebied (Elbe-Weser mondingsgebied) 
maar ook in het volledige Nederlandse kustgebied overheersten overwegend lange driebeukige 
gebouwtypen; sommigen hiervan hadden een zgn. “A-frame” als dakdragende configuratie (Trier 
1969; Modderman 1975; Zimmerman 1992; Hiddink 1999; Waterbolk 2009) (Figuur 10.3).  

 

 

Figuur 10.3 Typische plattegronden van driebeukige woonstalhuizen uit Feddersen Wierde (Schmid 2003).
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Op de zand- en leemgronden van Zuid-Nederland, Vlaanderen en het zuiden van Westfalen 
overheersten dan weer de tweebeukige gebouwtypes en hun varianten en evoluties (Bloemers 1995; 
De Boe 1988). Binnen deze twee “huisprovincies” of “huislandschappen” komen verschillende 
“gebouwtypen” voor die telkens verschillende variaties vertegenwoordigen op het basisthema van 
de huisprovincie. De gebouwtypes worden onderscheiden op basis van de palenzetting van de 
zwaarste dragers en in feite dus op basis van de manier waarop het dakgebinte het dakgewicht 
opving en hoe deze architecturale keuze een materiële neerslag in de bodem heeft nagelaten onder 
de vorm van de palenzetting. Onder de term “gebouwtype” begrijpen we uit archeologisch 
perspectief dan ook : 

een architecturaal zinvolle configuratie van constructiesporen (palen, wandgreppels, 
liggers,…) met gemeenschappelijke vormelijke kenmerken en een duidelijke 
ruimtelijke en chronologische groepering.  

Hoe deze gebouwtypen er concreet uitzagen bovengronds weten we niet en in feite zou het zelfs 
correcter zijn om te spreken van een “plattegrondentypologie” eerder dan van een “huizen”- of 
“gebouwtypologie”. Bovendien is het zeker in het kader van de Romanisatiedebat relevant om de 
traditionele houtbouw in inheemse traditie te zien als een onderdeel van de materiële cultuur en 
hoe hierin door inheemse groepen uiting werd gegeven aan tal van vormen van identiteit en 
transformaties van identiteit (infra). 

10.2.2 Bouwtypes van Haps tot Kethel 

Kenschetsend voor de houtbouwtradities in Vlaanderen en Zuid-Nederland is het dominant 
voorkomen van vooral één- en tweeschepige houtbouwtypes (Figuur 10.4). De dominante types 
werden genoemd naar enkele vindplaatsen zoals Haps, Alphen, Ekeren of Oss-Ussen maar staan 
vooral synoniem voor een algemeen bouwconcept waarin sterk regionaal en landschappelijke 
bepaalde variatie kon optreden. In de midden en late IJzertijd overheerste er vooral het zgn. Haps-
huis (Verwers 1972) en varianten. Kenmerkend voor het bouwschema van het Haps-huis is de 
specifieke krachtenverdeling tussen de nokstaanderrij en de wandpalen, waarbij een groot deel van 
het dakgewicht rustte op de wand. Dit gaf aanleiding tot het plaatsen van twee en soms zelfs drie 
rijen wandpalen. Het schilddak van deze huizen kwam overigens vrij laag; de ingangen lagen recht 
tegenover elkaar in de tot 18 à 20m lange zijden en werden vaak van meerdere palen voorzien. Ze 
zijn bij archeologisch onderzoek zeer herkenbaar.  

Al in de IJzertijd maar ook in de vroeg-Romeinse tijd nog voltrok er zich een architecturale 
(r)evolutie waarbij het gewicht van het dak werd weggetrokken van de wanden en steeds meer op 
de middenstijlenrij werd teruggevoerd. Gebouwtypen zoals Oss-Ussen 5A (Schinkel 1998; Jansen & 
Fokkens 1999) daterend uit de late IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd worden gekenmerkt door 
diepere en grotere, vaak cilindrische nokstaanders maar hebben wel nog steeds een dubbele rij van 
om de 50cm paarsgewijs geschikte wandpalen waarbij de binnenste reeks de wanden draagt en de 
buitenste de dakvoet. Het Oss-Ussen-type kon tot 30m lang zijn en werd in Vlaanderen voornamelijk 
aangetroffen in het Antwerpse, met name op sites zoals Kontich (Verbeeck, Lauwers & De Boe 1986), 
Wijnegem (Cuyt 1983; 1985; 1991; 1995; 2007), Ekeren (Delaruelle, Verbeeck & De Clercq 2004a: 189-
196) en Brecht (Delaruelle, Verbeeck & De Clercq 2004b: 196-235).  
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Omstreeks het einde van de IJzertijd en in de vroeg-Romeinse tijd kwam een nieuw bouwschema in 
zwang, het zgn. gebouwtype Alphen-Ekeren (Van der Sanden 1977; De Boe 1988; Slofstra 1991: 137-
143). Het werd in Vlaanderen voor het eerst aangetroffen in de jaren ’70 in Ekeren (Ibens 1976) en 
veel vroeger al in de jaren ’30 in Nederland te Alphen, nota bene door een leerling van Van Giffen 
die zijn leermeester aan het werk had gezien bij de eerste opgravingen van terpen en goed 
bewaarde houten boerderijgebouwen in Friesland en Drenthe (Van der Sanden 1977: 111-112). Het 
basisconcept van het Alphen-Ekeren gebouwtype wordt gekenmerkt door een enkelvoudige rij van 
enkele zware en diep ingegraven nokstaanders en een enkelvoudige wandpalenrij. Deze huizen 
hadden een zadeldak en konden in hun evolutie tot in de tweede en derde eeuw AD gemakkelijk 25 à 
28m lengte bereiken (De Boe 1988: 49). Doordat de krachten van het dak vrijwel volledig door de 
nokbalkdragers werden gedragen, hoefde de wand niet zo stevig gefundeerd te zijn zoals dat bij het 
Haps of Oss-Ussentype het geval was. Vaak worden van deze huizen dan ook maar de centrale, diep 
ingegraven paalsporen van de middenstijlen teruggevonden. Deze werden meestal door middel van 
asymmetrische, zogenaamde “revolvertas”-vormige kuilen in de bodem geplant. De paal rustte dan 
tegen de steile wand en in een verdieping op de kuilbodem, terwijl de schuine kuilwand als 
kantelvlak dienst deed.  

Het Alphen-Ekeren huistype werd in Vlaanderen initieel herkend in het noordelijk deel van de 
civitas Tungrorum, ondermeer in Ekeren (Ibens 1976), Oelegem (De Boe & Lauwers 1979; 1980), 
Grobbendonk (De Boe 1984), en Kontich (Verbeeck, Lauwers & De Boe 1986), maar later ook in 
Tongeren zelf (Vanderhoeven, Vynckier & Vynckier 1992). Als houten voorlopers van villa-
domeinen werden deze hoofdgebouwen geattesteerd in Neerharen-Rekem (De Boe 1983; 1985; De 
Boe, De Bie & Van Impe 1992; Vanderhoeven & Janssen 1976), Donk (Van Impe 1983) en Rosmeer (De 
Boe & Van Impe 1979). Recenter werd het nabij Tongeren gevonden in Veldwezelt (Pauwels et al. 
2003; Vanderhoeven 2006; Wesemael 2006) en kwam het zuidelijker aan het licht in Vilvoorde (In ’t 
Ven et al. 2005d). In ons studiegebied (infra) kwam het in Sint-Denijs-Westrem (Vermeulen 1992a; 
1993), Aalter (De Clercq & Mortier 2003) en Brugge (pers. comm. Y. Hollevoet) te voorschijn (infra 
10.3.). De voorliggende verspreiding lijkt er op te wijzen dat dit een vrij uniform gebruikt 
gebouwtype is geweest, althans in de eerste eeuw na Chr. Sommige eerste eeuwse gebouwen zoals 
voorbeelden uit Brecht-Zoegweg, Ekeren-Het Laar (Delaruelle, Verbeeck & De Clercq 2004b: 231) of 
Varsenare-d’Hooghe-Noene (Hollevoet 1997/1998(2002) lijken eerder tot een overgangsvorm tussen 
Oss-Ussen en Alphen-Ekeren te behoren. 

De architecturale evolutie in het bouwschema, ingezet op het einde van de IJzertijd, zette zich 
gedurende de Romeinse tijd verder. De Boe (1988: 51 ev.) noteerde een stapsgewijze evolutie waarbij 
men er door aanpassingen in het dakgebinte naar streefde om de binnenruimte van de Alphen-
Ekeren huizen nokstaandervrij te krijgen, met andere woorden om het huis éénbeukig te maken. Dat 
éénschepige gebouwen een evolutie vormden vanuit de tweeschepige constructies werd eerder al 
door Trier vooropgesteld (Trier 1969: 133) en vindt in de evolutie van het Alphen-Ekeren type 
bevestiging. Met uitzondering van de centrale palen in de korte zijden tekent er zich volgens De Boe 
(1988) immers een verschuiving af waarbij gradueel steeds meer nokpalen verdwijnen en de 
krachtenopvang per verdwenen middenstaander gecompenseerd werd door twee zwaardere, 
tegenover elkaar gelegen wandpalen die een gebinte bestaande uit een dwarsbalk met ankerbalken 
en noksteunen ondersteunden. De redenen voor deze evolutie zijn onduidelijk. Het kan een logische 
zoektocht zijn naar maximale benutting en vrijmaking van plaats binnenin het huis; er kan ook een 
nood naar een steviger zolderverdiep aan gekoppeld zijn. Feit is alleszins dat ondertussen gebleken 
is dat de wijze waarop de “ontdubbeling” van de nokpalen zich voltrok regionaal verschillend is en 
soms zelfs niet werd doorgevoerd. In bepaalde gebieden in Nederland bijvoorbeeld is er zelfs sprake 
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van gebouwen die één en tweeschepigheid of twee en drieschepigheid combineren (H. Hiddink, 
pers.meded.). Sommige variaties op bouwschemas kunnen zelfs vrij lokaal genoemd worden. Een 
voorbeeld hiervan zijn de zgn. steunberen die in Brecht werden gevonden bij de lange zijden van 
meerdere grote woonstalhuizen (Delaruelle, Verbeeck & De Clercq 2004: 196-235). 

 

 

Figuur 10.4 Tweeschepige huizen van het type Haps (A), Oss-Ussen 5A (B) en Alphen-Ekeren (C). (Slofstra 
1991: 142; sch. +/-1-250e) 

In het mariene gebied lijkt de situatie afwijkend te zijn van deze die op hogere gronden werd 
vastgesteld. In het West-Nederlandse Kustgebied overheersen eerder de drieschepige constructies, 
ondermeer een variant die ook in Kethel en Schiedam goed werd gedocumenteerd en wiens 
dakdragende palenkoppels schuin werden ingeplant: de zgn. A-frame constructie (Hallewas 
1980)(Figuur 10.5). De verspreiding van drieschepige huizen sluit daarmee goed aan bij wat al voor 
het Noord-Nederlandse en Noordwest-Duitse kustgebied gekend was (Trier 1969; Kossack, Behre & 
Schmid 1984; Hiddink 1999; Waterbolk 2009). Naast de drieschepige huizen komen in het gebied 
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onder invloed van de zee ook nog andere gebouwtypes voor waarvan sommigen op het pleistoceen 
beter gekend zijn. Dergelijke pluriformiteit kwam goed tot uiting bij het onderzoek van de 
vlaknederzetting op het veen in Borsele-Ellewoutsdijk (Sier 2003) waar zowel drieschepige huizen 
met en zonder A-frame als tweeschepige huizen van het Alphen-Ekerentype werden onderzocht. 

Uit dit alles blijkt hoe de huizen in houtbouw kaderen in wijd verspreide bouwtradities die vooral 
macrolandschappelijk bepaald lijken te zijn. Op de basisthema’s bestaat echter duidelijk een 
landschappelijk, chronologisch en mogelijk ook sociaal bepaalde variatie die in verschillende 
bouw(sub)types tot uitdrukking werd gebracht. Deze regionaliteit komt dankzij het grootschalig 
onderzoek dat de laatste jaren werd gevoerd steeds meer tot uitdrukking (zie bv. Delaruelle & 
Verbeeck 2004; Delaruelle, Verbeeck & De Clercq 2004; De Clercq 2003). 

 

 

Figuur 10.5 Drieschepig A-Frame-huis van Schiedam, Kethel (naar Hallewas 1980: 50; sch. 1:200). 
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10.2.3 Methodologische problemen 

Zowel bij de opgraving als de studie van de huisplattegronden stellen zich enkele methodologische 
problemen. Een eerste betreft de bewaringstoestand van de gebouwresten die vaak een groot 
verschil vertonen naargelang het landschapstype. In het kustgebied zijn de huizen vaak beter 
bewaard, waardoor ze een hoger potentieel hebben tot betrouwbare reconstructie en om tot een 
inzicht te komen in hun gebruiksgeschiedenis. Op de zandgronden moet men het echter vaak stellen 
met de zware, dragende palen en de diepste delen van eventuele potstallen. Veel inzicht in 
bijvoorbeeld de binnenindeling, kan er meestal niet worden bekomen.  

Een tweede belangrijk probleem dat zich vaak stelt is de datering en de levensduur van de 
huizen. Opnieuw kan er goede informatie weerhouden worden uit het kustgebied waar 
dendrochronologie de oprichting, de reparaties en de levensduur van de huizen goed in kaart kan 
brengen. Borsele-Ellewoutsdijk is ook hiervan een mooi voorbeeld, al bleek er anderzijds dat het 
gebruik van fossiele den tot onverwachte resultaten kan leiden (Sier 2003). Voor wat betreft de 
zandgronden moet men het meestal met wat gefragmenteerd aardewerk stellen dat tijdens de 
aanleg of het uittrekken van de palen mee de bodem in ging. Sommige huizen leverden zelfs geen 
vondsten op. De datering van deze huizen scherper dan op een eeuw is dus vaak erg problematisch 
te noemen. In zeldzame gevallen kan een bouwoffer in een terminus post quem voor de bouw van 
het huis voorzien. Beter is het gesteld wanneer het huis van een potstal voorzien was die als 
materiaalvang dienst deed. In dit geval dateren de vondsten het gebruik of de opgave van het 
staldeel.  

Ook omtrent de levensduur van de houten huizen bestaat nog wat onduidelijkheid. Therkorn 
(1987: 219) stelde voor de Assendelfder Polder vast dat huizen tot 35 jaar in gebruik konden blijven. 
In droge gebieden wordt doorgaans echter van een jongere levensduur van 20 jaar uitgegaan 
(Gerritsen 2003: 39). Zimmerman (2006) gaat voor Flögeln echter uit van levensduurtes van 30 tot 50 
jaar en mogelijk zelfs nog langer voor Dalem. Vooral het gebruik van grote palen in droge gronden is 
een criterium dat verlengend werkt op de levensduur van gebouwen met aardvaste stijlen. Vanuit 
dit perspectief en rekening houdend met onder andere observaties gemaakt in Berlare-N445 houden 
we rekening met een levensduur voor de hoofdgebouwen die tot 40 jaar kon oplopen (en meer?). 

10.3 Typering en verspreiding van de gebouwtypes in het 
studiegebied 

10.3.1 Inleiding 

In de huidige onderzoeksstand zijn er 80 vrijwel volledig onderzochte huizen van boerderijen in het 
studiegebied bekend voor de periode tussen 100BC en 400AD. Daarvan zijn er tien in het marien 
gebied gevonden (in Ellewoutsdijk en Colijnsplaat). De helft ervan (43) is dateerbaar op minder dan 
een eeuw. Na bestudering van de grondplannen werd een typologie ontwikkeld (Figuur 10.6; Figuur 
10.7). Deze is gedefinieerd volgens het architecturaal concept waarop de dragende palen 
geconfigureerd stonden in de bodem. We achtten dit een relevant criterium omdat deze dragende 
palen vaak een weerspiegeling zijn van de dakvorm, de basisindeling binnen het huis determineren 
en omdat ze zodoende toelaten om het basisskelet van de architecturale opbouw te reconstrueren. 
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Op basis van de dateerbare elementen werden deze types ook chronologisch geordend. In de 
typologische indeling werden er zes types onderscheiden: I-VI, aangevuld met een antecedenttype 
uit de late IJzertijd, het bekende Hapshuis. Variaties op de basistypes die geen afbraak deden aan het 
architecturaal basisconcept worden als subtype aanzien en met een hoofdletter toegevoegd, bv. IIB. 
Per huistype wordt een korte beschrijving gemaakt van het constructieconcept, de dimensies, de 
geografische verspreiding, de datering en enkele variapunten. Dit wordt aangevuld met een tabel 
waarin de locaties en referenties per gebouwtype worden gegeven, samen met een overzichtsplaat 
van de plattegronden. Verder worden de gebouwtypen ook op kaart weergegeven. In volgende 
paragrafen wordt dan de typochronologie in een vergelijkend kader besproken en wordt ook 
getracht een dieper inzicht te krijgen in de evolutie en sociale betekenis van de huizen. 

 

Figuur 10.6 Typologisch overzicht van de vijf voornaamste huistypes I-V in het niet-mariene deel van het 
studiegebied en hun varianten. 
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Figuur 10.7 Typologisch overzicht van de twee voornaamste huistypes VIA-B in het mariene deel van het 
studiegebied. 

10.3.2 De voorlopers. Varianten van het type ”Haps” 

Uit de laatste eeuw voor het begin van de jaartelling zijn in het studiegebied geen huizen bekend, 
een deel van een tweeschepig huis uit Arnemuiden (van den Berg & Hendrikse 1978) en een mogelijk 
fragment van een huis met standgreppel uit Vinderhoute (Bourgeois et al. 1987) niet te na 
gesproken (infra). Uit de 4de-3de eeuw zijn er wel huisplattegronden voorhanden uit Zele-
Zuidelijke-Omleiding (De Clercq et al. 2003a, b) en uit Maldegem-Katsweg (De Clercq et al. 
2008)(Figuur 10.8). Op de eerste site werden uit een zeer dichte palengroep minstens twee op 
dezelfde plaats herbouwde huizen van het Haps-type herkend. De huizen bezaten elk twee koppels 
van ingangspartijen. De gebouwen bleken ook langer dan 20m te zijn, wat vrij groot is voor 
Hapshuizen. Op basis van de radiokoolstofdateringen op de nok- en ingangspalen worden deze 
huizen in de 4de-3de eeuw gedateerd. Duidelijker voorbeelden kwamen aan het licht in Maldegem-
Katsweg waar eveneens twee dubbelbeukige huizen werden aangetroffen op dezelfde plaats. Ze 
hadden respectievelijk minimale afmetingen van 20x8 en 24x8m. Ondanks de plaatselijk sterke 
erosie konden ook hier in elk gebouw twee tegenover elkaar liggende ingangspartijen geregistreerd 
worden. De ingangen in het westelijke gebouwdeel waren tot 2.5m breed en aan de buitenzijde 
leidden greppels als in een trechtervorm naar de ingangen. We interpreteren het westelijke deel dan 
ook als staldeel waarbij de greppels de dieren naar de stal geleidden. De toegangen in het oostelijke 
huisdeel waren opmerkelijk smaller, ca. 1.5 à 1.7m en kunnen wellicht met het woongedeelte van 
het gezin in verband worden gebracht. Enkele palen op de hoeken en het verband met de 
dichtstbijzijnde nokpaal suggereert dat deze huizen een walmdak hadden. Een 14C datering van 
2230+/-25BP plaatst het complex in de 4de-3de eeuw BC. 

Het is te vroeg om uit beide vindplaatsen een patroon te weerhouden die ook historisch relevant 
is. We beperken ons dan ook tot het opsommen van de gezamenlijke kenmerken van de gebouwen 
zoals ze zich op basis van de slechts vier bekende plattegronden voordoen: 
een tweeschepige constructie, mogelijk met walmdak 
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een lengte van ca. 20m en meer 
twee koppels van tegenover elkaar liggende, sterk door palen gesteunde ingangspartijen 
een minder regelmatig opgebouwde wand met meerdere kleine en grote palen 

 
Uit deze algemene kenmerken blijkt een duidelijke verwantschap met het Hapshuis voor wat betreft 
de algemene principes van de constructie. De lengte en het voorkomen van vier ingangen is ook niet 
onbekend bij Hapshuizen maar is er zeker niet systematisch voorkomend bij. Verder onderzoek en 
een grotere groep aan plattegronden zal de verwantschap tussen de huistypes verder moeten 
uitklaren. Recent werden in het gebied in Ursel-Rozestraat (Mestdagh & Taelman 2008) en Aalter-
Brug (Hoorne et al. 2006) fragmenten van huizen uit de late IJzertijd gevonden. Opvallend was ook 
daar de aanwezigheid van sterk gemarkeerde ingangspartijen. 

 

 

Figuur 10.8 Maldegem-Katsweg. Plattegronden van twee boven elkaar gebouwde woonstalhuizen uit de 
late IJzertijd (De Clercq et al. 2008: 119). 

10.3.3 Type I. Tweeschepig gebouw met krachtenverdeling op de 
nokstaanderrij 

Dit gebouwtype staat synoniem met het hoger besproken Alphen-Ekeren-type, althans in diens 
volwaardig tweeschepige variant. Huizen van dit type in het gebied zijn steeds tweeschepig, wat tot 
uitdrukking komt in een reeks van zware nokdragers die vaak in revolvertasvormige kuilen staan 
ingeplant. Deze zware palen torsten het gewicht van het zadeldak quasi volledig. In het studiegebied 
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maken we een onderscheid tussen huizen van het Type IA met vier of meer middenstaanders of 
Type IB met drie middenstaanders.  

10.3.3.1 Type IA. Tweeschepig gebouw met vier of meer middenstaanders 

De eerste groep betreft gebouwen die in het gebied tot 20m lengte konden bereiken met een 
gemiddelde van 15m. Helaas zijn de wandpalen van dit huistype meestal erg slecht bewaard, wat een 
reconstructie van de breedte bemoeilijkt. Uit de beschikbare gegevens (Tabel 10.1) menen we te 
kunnen afleiden dat de verhouding lengte – breedte ongeveer op 3-1 moet worden geschat. Deze 
huizen dateren op basis van goed gedateerde vondsten in Aalter-Langevoorde uit de eerste eeuw. 
Ook in Brugge zijn voorbeelden bekend. Een mogelijk exemplaar uit Sint-Denijs-Westrem wordt niet 
meer alsdusdanig weerhouden. De palen ervan behoren in feite tot meerdere gebouwen Type II 
(infra). 

Tabel 10.1 Gebouwen van het type IA, B 
Site Code Oriëntatie Type I Referentie 

Aalter-Langevoorde 
AL1 O-W IA 

Eigen onderzoeksdata 
AL2 O-W IA 

Brugge 
Refuge 

BR1 NO-ZW IA 
Pers. Meded .Yann Hollevoet BR2 NO-ZW IA 

BR3 NW-ZO IA 
Knesselare 

Kouter KK2 NO-ZW IA De Clercq, Hoorne & Vanhee 2009 

Borsele 
Ellewoutsdijk 

BE1 O-W IA 
Sier 2003 BE4 O-W IA 

BE6 O-W IA 
Beernem 

Sluis BS1 NO-ZW IB Pers. Meded. Yann Hollevoet 

Knesselare 
Flabbaert KF1 NO-ZW IB Sas & Thoen 1993; De Clercq & Thoen 

1998 
Knesselare 

Kouter 
KK1 NO-ZW IB 

De Clercq, Hoorne & Vanhee 2009 
KK4 NO-ZW IB 

Varsenare 
Hooghe Noene VH1 NO-ZW IB Hollevoet 1997/1998(2002) 

 

10.3.3.2 Type IB. Tweeschepig gebouw met drie nokstaanders 

Het Type IB is duidelijk veel kleiner dan het eerste met een maximale lengte van 15m en een 
gemiddelde van 11m in de slechts vijf gekende voorbeelden in het gebied. De verhouding lengte-
breedte staat in een 2-1 verband. Het exemplaar van dit huistype uit Varsenare d’Hooghe Noene 
(Hollevoet 1997/1998) is bijzonder omdat de wandpartijen vrij goed bewaard zijn. De ingangen 
bleken er centraal en tegenover elkaar gebouwd te liggen. Palenkoppels droegen plaatselijk de 
wanden. Het voorkomen van deze dubbele wandpalen is niet atypisch in Alphen-Ekeren-huizen 
(Hiddink 2005b: 114-120) al wijst het eerder op een doorleven van bouwtradities die met het Oss-
Ussen5A-huis zijn geassocieerd. De datering van het Varsenaarse huis in de vroeg-Romeinse tijd 
onderstreept dit verband. Enkele huizen uit Beernem en Knesselare zijn mogelijk jonger (tweede 
eeuw) maar bevatten weinig aardewerk zodat een volledig sluitende datering voor dit huistype 
voorlopig onmogelijk is. 
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Figuur 10.9 Plattegronden van de gebouwen Type IA (1-2: Aalter-Langevoorde; 3-4: Brugge-Refuge) en IB (5: 
Varsenare-d’Hooghe-Noene; 6-8: Knesselare-Kouter; 9: Beernem-Sluis; 10: Knesselare-Flabbaert). 
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Figuur 10.10 Verspreiding van het huistype I. 

10.3.4 Type II. Eénschepig gebouw met kruisvormig verspreide 
krachtenverdeling 

Dit huistype mag zondermeer het gidsfossiel genoemd worden voor de huizenbouw in het 
pleistocene deel van het studiegebied (Figuur 10.11). Momenteel zijn er 35 gebouwen van dit type in 
het gebied bekend waar ze zich tot de dekzandgronden beperken en er exact de helft van het aantal 
gekende huisplattegronden uitmaken (Tabel 10.2). Voor de Flavische tijd en de tweede eeuw is het 
zelfs het dominante gebouwtype. Opvallend is ook dat er voorlopig slechts twee exemplaren bekend 
zijn onmiddellijk ten oosten van de Schelde (Velzeke en Erembodegem). Anderzijds zijn er ook 
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verder oostelijker tot in de Condroz (Van Ossel & Defgnée 2001) enkele exemplaren van bekend 
(infra).  

Kenmerkend qua bouwconcept is de kruisgewijze palenzetting van de dragers met steeds twee 
zware nokstaanders in de korte zijden en, afhankelijk van de grootte van het huis, één tot drie zware 
palenkoppels in de lange wanden die het huis in meerdere traveeën verdeelden. Bij één variant 
lijken er op de hoeken nog zware steunen te zijn bijgevoegd. Het is de opdeling in traveeën die de 
aanleiding vormt voor de verdere typologische onderverdeling. Qua basaal bouwconcept is de 
constructie zoals die uit de palenzetting blijkt vrij evident te reconstrueren. De zware nokdragers 
uit de korte zijden droegen het gewicht van de nokbalk en waren wellicht ook met de muurbalk 
verbonden. De palenkoppels in de lange wanden ondersteunden het dak dat via een 
gebinteconstructie met ankerbalken rechtstreeks op de palen rustte. Wellicht verbond een 
muurbalk (dakstoel) de palen op de overgang tussen wand en dak. De dakgebinten konden met 
daksporen verbonden zijn. De ingangen bevonden zich in het midden van de lange zijden en waren 
tegenover elkaar gesitueerd.  

Omtrent de reconstructie van deze huizen bestaat enige onduidelijkheid. Deze wordt 
voornamelijk in de hand gewerkt doordat de zware nokdragers vaak “uitstaand” zijn, dat ze met 
andere woorden buiten de korte wand zouden hebben gestaan. Een huis uit Knesselare-Flabbaert 
(De Clercq & Thoen 1998) weliswaar van het type IB maar ook met uitstaande nokpaal, bezat een 
aanbouw die tegen de wand én de vrijstaande nokstaander was aangebouwd. Dit bevestigt het feit 
dat nokstaanders wel degelijk buiten de eigenlijke woonruimte en de korte wanden konden staan. 
Op zich is dit dus niet eigen aan één specifiek gebouwtype, een gelijkaardig feit werd immers al 
aangetoond in Nederland (Hiddink 2005b: 125).  

De vraag blijft evenwel hoe we dan de dakreconstructie moeten zien op de korte zijden. Door het 
uitstaan van de nokpaal kan men aannemen dat het zadeldak doorliep tot voorbij de korte wand en 
daardoor een soort van afdak creëerde. Een moeilijker aanvaardbare reconstructie in onze moderne 
opvatting over symmetrie en bouw zou een (gedeeltelijke) schuine helling van de nokstaander 
kunnen zijn zoals dat onlangs voor enkele andere constructies werd aangetoond (Laurelut, Tegel & 
Vanmoerkerke 2005). Sommige doorsneden van nokpalen vertonen inderdaad schuine 
paalschaduwen maar deze kunnen ook het resultaat zijn geweest van allerhande formatieprocessen 
zoals het wegzakken of instorten van het huis of het intentioneel afbreken ervan. Een ander 
vooralsnog enigmatisch punt is het herhaaldelijk voorkomen van een kleine paal nabij de 
nokstaanders.  

Doordat hoekpalen bij subtypes A tot en met F meestal niet bewaard zijn, wekt de plattegrond 
ook nog de indruk, in navolging van Middeleeuwse voorbeelden, om bootvormig te zijn en dus 
afgeronde korte zijden te hebben. Recente vondsten in Kluizendok wijzen er op dat sommige van 
deze huizen daadwerkelijk absidiaal waren uitgewerkt. Andere huizen zijn dan weer 
ontegensprekelijk rechthoekig. Uit één exemplaar van het Type IIB uit Kluizendok staat de nokpaal 
binnen het huis en op een vrij grote afstand van de korte zijden (Figuur 10.12; Figuur 10.13). In dit 
geval bezat het huis zeker een schilddak.  

Het moge duidelijk zijn dat dit gebouwtype verre van volledig gedefinieerd is, zeker voor wat 
betreft de reconstructie van het uitzicht. Meerdere variaties zijn al aangetoond, doch het algemene 
bouwtechnische concept dat gebruikt werd om de krachtenverdeling en –geleiding naar de bodem 
toe te realiseren, is naar ons gevoel nu al vrij goed omschreven. 
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Tabel 10.2 Gebouwen van het Type II. 
Site Code Oriëntatie Type II Referentie 

Beernem 
Sluis 

BS2 NO-ZW IIA 
Hollevoet 2006 

BS4 NO-ZW IIA 
Knesselare 

Kouter KK3 NO-ZW IIA De Clercq, Hoorne & Vanhee 2009 

Kluizendok 
Hultjen KL13 NO-ZW IIA Onderzoek Universiteit Gent 

Sint-Denijs-Westrem 
Vliegveld SV8 NO-ZW IIA Hoorne et al. 2008 

Brugge 
Refuge 

BR6 NO-ZW IIB 
Pers. Meded. Yann Hollevoet 

BR14 NO-ZW IIB 
Brugge 

Molendorp BM1 WNW-ONO IIB Hillewaert 2000 

Evergem 
Molenhoek EM1 NW-ZO IIB Schynkel & Urmel 2009 

Knesselare 
Flabbaert KF2 NO-ZW IIB Thoen & Sas 1992 

Kluizendok 
Zandeken 

KL1 NO-ZW IIB 
De Clercq et al. 2007 

KL5 NO-ZW IIB 
Kluizendok 

Hultjen KL17 NO-ZW IIB Onderzoek Universiteit Gent 

Merelbeke 
Axxes MA2 N-Z IIB De Clercq et al.2002 

Sint-Denijs-Westrem 
Vliegveld 

SV-2 NW-ZO IIB 
Vermeulen 1992a 

SV-3 NO-ZW IIB 
SV-6 NO-ZW IIB 

Hoorne et al. 208 
SV-7 NO-ZW IIB 

Aalter 
Langevoorde AL3 N-Z IIC Eigen onderzoeksdata 

Brugge 
Refuge 

BR7 NO-ZW IIC 

Pers. Meded. Yann Hollevoet 

BR8 NW-ZO IIC 
BR9 NW-ZO IIC 

BR10 NW-ZO IIC 
BR11 NW-ZO IIC 
BR12 NW-ZO IIC 

Kluizendok 
Hultjen KL21 NO-ZW IIC Onderzoek Universiteit Gent 

Merelbeke 
Axxes MA1 N-Z IIC De Clercq et al. 2001/2002 

Sint-Denijs-Westrem 
Vliegveld 

SV-1 NO-ZW IIC Vermeulen 1992a 
SV-5 NO-ZW IIC Hoorne et al. 2008 

Oostwinkel 
Leischoot OL1 NO-ZW IID De Clercq 2006 

Zomergem 
Boven ZB1 NO-ZW IID De Clercq & Thoen 1998 

Brugge 
Refuge BR13 NO-ZW IIE Pers. Meded. Yann Hollevoet 

Sint-Denijs-Westrem 
Vliegveld SV-4 NO-ZW IIE Hoorne et al. 2008 

Kruibeke 
Argex KRR1 NNO-ZWW IIE Pers. Meded. J. Van Vaerenbergh 

Kruibeke 
Hogenakkerhoek KHH1 NW-ZO IIE Pers. Meded. J. Van Vaerenbergh 
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Figuur 10.11 Verspreiding van het huistype II. 

10.3.4.1 Type IIA. Eénschepig gebouw met twee nokstaanders 

Dit gebouwtype is een eenschepige constructie met een nokstaander in elke korte zijde. Stricto 
senso is dit geen gebouw dat binnen het type van de kruisvormige configuraties valt, maar omdat 
dit kleine constructies betreft (grote bijgebouwen?) en ze in dezelfde lijn van bouwtechnische 
ontwikkeling liggen waarbij een ankerbalk via gebintendragende wandpalen werd toegevoegd 
naarmate het huis groter werd, hebben we toch gekozen om het type hier op te nemen. Zoals gezegd 
zijn het overwegend kleine constructies, max. 10m lang. De datering is vooralsnog niet nauwkeurig 
scherp te stellen.  
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10.3.4.2 Type IIB. Eénschepig gebouw met kruisvormig verspreide 
krachtenverdeling en twee traveeën 

Deze constructie met twee traveeën werd op meerdere locaties in het westelijk deel van het 
studiegebied gevonden. Het is de typische kruisvormige configuratie met vier grote paalkuilen 
waaraan eventueel nog kleinere palen verbonden waren. De lengte stond in de meeste gevallen bij 
benadering tot de breedte volgens het 2-1 ritme. De lengtes van de huizen schommelen tussen 6.5 
16.5m, met een gemiddelde van 11m. De oppervlakten schommelen tussen 29 en 123m² met een 
gemiddelde van 60.5m². De oudste exemplaren dateren uit de Flavische tijd. De jongste uit het 
midden en de late tweede eeuw. Op het basistype komen evenwel varianten voor (supra), 
ondermeer een fraai exemplaar met schilddak uit Evergem-Kluizendok en een ander exemplaar met 
absidiaal uitgewerkte korte zijden en verlengde nokas, uit dezelfde site.  

 

Figuur 10.12 Evergem-Kluizendok. Variant met schilddak op het type IIB (Lengte van de jalon: 1m. Foto 
auteur. Opgravingen Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent). 
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Figuur 10.13 Varianten op het Type IIB (1-2: Evergem-Kluizendok); op type III (3: Sint-Gillis-Waas ’t Hol) en 
op type VI (4: Aalter-Langevoorde). 

 

10.3.4.3 Type IIC. Eénschepig gebouw met kruisvormig verspreide 
krachtenverdeling en drie traveeën 

Deze kruisvormige constructie bezat drie traveeën en kwam ook in het westelijk deel van het 
studiegebied aan het licht. Het is een configuratie met zes grote paalkuilen waaraan eventueel nog 
kleinere palen verbonden waren (Figuur 10.14). De lengte stond in de meeste gevallen bij 
benadering tot de breedte volgens het 2-1 ritme al zijn er ook exemplaren waar de verhouding naar 
3-1 overhelt. De lengtes van de huizen schommelen tussen 9 en 17.5m, met een gemiddelde van 
13.5m. De oppervlakten variëren tussen 72 en 120m² met een gemiddelde van 84,5m². De oudste 
exemplaren dateren uit de Flavische tijd. De jongste uit het midden en de late tweede eeuw.  

10.3.4.1 Type IID. Eénschepig gebouw met kruisvormig verspreide 
krachtenverdeling en vier traveeën 

Kruisvormige constructie met vier traveeën die slechts op twee plaatsen in het westelijk deel van 
het studiegebied werd gevonden maar ook erbuiten, in Velzeke, aan het licht kwam (Deschieter 
2001)(Figuur 10.15). Het is een configuratie met acht grote paalkuilen waaraan eventueel nog 
kleinere palen verbonden waren. Voor zover valabel op basis van slechts twee plattegronden stond 
de lengte bij benadering tot de breedte volgens het 3-1 ritme. De lengtes van de huizen bedragen 
12.5 en 20m, met een gemiddelde van 16.25m. De oppervlakten zijn 62.5 en 160m² met een 
gemiddelde van 111.25m². De exemplaren dateren uit de Flavische tijd en de late tweede eeuw.  
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Figuur 10.14 Plattegronden van de gebouwen met kruisvormige palenconfiguratie Type IIB: met twee 
traveeën: 1-2,6: Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld; 3, 5: IIC: Sint-Denijs-Westrem-The Loop; 4: Evergem-
Molenhoek; 7: Brugge-Molendorp; 8-9: Brugge-Refuge; 10: Knesselare-Flabbaert. Type IIC: met drie 
traveeën: 11: Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld; 12-15, 18: Brugge-Refuge; 16: Sint-Denijs-Westrem-The Loop; 
17: Erembodegem-Industrie (buiten gebied); 19: Merelbeke-Axxes. 
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Figuur 10.15 Plattegronden van de gebouwen met kruisvormige palenconfiguratie Type IID: met vier 
traveeën: 1: Oostwinkel-Leischoot; 2: Zomergem-Boven; 3: Velzeke-Kwakkel (buiten gebied). 

 

10.3.4.2 Type IIE. Eénschepig gebouw met kruisvormig verspreide 
krachtenverdeling en drie traveeën, aangevuld met gebintendragende 
hoekpalen 

Deze kruisvormige constructie bezat drie traveeën en werd meer gelijk verspreid over het 
studiegebied gevonden. Het is een configuratie met zes grote paalkuilen. In de hoeken stonden 
evenwel ook palen doch deze gaven meestal de indruk er wat slordiger, later te zijn bijgezet. 
Daarmee leunt dit huis sterk aan bij het huistype III. Bovendien stellen we vast dat in drie van de 
vier gekende gevallen er ook een potstal in het gebouw aanwezig was. Mogelijk betreft dit hier dus 
aanpassingen aan huizen van het type IIC, uitgevoerd uit noodzaak. De lengte stond bij benadering 
tot de breedte volgens het 2-1 ritme. De lengtes van de huizen schommelen tussen 16 en 20.6m, met 
een gemiddelde van 17.5m. De oppervlakten variëren tussen 120 en 187,5m² met een gemiddelde 
van bijna 144m². De exemplaren dateren uit het midden en de tweede helft van de tweede en het 
eerste kwart van de derde eeuw. Dit type vormt mogelijk een overgangsvorm naar het type III. 
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Figuur 10.16 Plattegronden van de gebouwen Type IIE met kruisvormige palenconfiguratie en aanvullingen 
in de hoeken. 1: Kruibeke-Hogen Akkerhoek; 2. Sint-Denijs-Westrem-The Loop; 3.-4: Brugge-Refuge; 5: 
Kruibeke-Argex. 

10.3.5 Type III. Eénschepig hoofdgebouw met gelijkmatig verspreide 
krachtenverdeling over dakgebintendragende palen in de korte en de 
lange zijden 

Dit gebouwtype komt ook vooral in de niet-getijdenlandschappen voor (Figuur 10.17) en kenmerkt 
zich qua bouwconcept door de gelijke krachtenverdeling over twee nokstaanders en (meestal) vier 
palen in elk lange wand. (Type IIIA), eventueel aangevuld met een extra nokstaander in de 
potstallen (Type IIIB). Belangrijk is dat nu ook de hoekpalen een volwaardige dragende functie 
uitoefenden. Op de staanders rustten de ankerbalken waarop het dak werd uitgebouwd, wellicht 
met nokzuilen en kapsporen. 

10.3.5.1 Type IIIA. Eénschepig hoofdgebouw met gelijkmatig verspreide 
krachtenverdeling over dakgebintendragende palen in de korte en de 
lange zijden 

Huizen van dit type zijn steeds zwaar uitgebouwd met minimale lengtes van 9.5m en maximale van 
bijna 20m met een gemiddelde van 16m en een gemiddelde oppervlak van 116m². De verhouding 
lengte-breedte is 2.25-1. In zes van de acht bekende gebouwen type III werd een potstal toegevoegd. 
Deze nam telkens 1/3e van het gebouw in en bevond zich steevast in de noordwest-zijde. Op basis 
van de vier volledige potstallen komt een gemiddeld oppervlak van 43m² voor deze staldelen naar 
voor. De datering van deze constructies is overwegend laat, d.i. laat tweede eeuw en derde eeuw.  
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Figuur 10.17 Verspreiding van de huistypes III tot V. 

10.3.5.2 Type IIIB. Eénschepig hoofdgebouw met gelijkmatig verspreide 
krachtenverdeling over dakgebintedragende palen in de korte en de lange 
zijden, aangevuld met nokstaander in de potstal 

In de meeste gebouwen werd centraal op de noklijn in de potstal of op de overgang van de potstal 
met het woongedeelte een extra nokstaander toegevoegd (Type IIIB) Alhoewel discussie mogelijk is 
omtrent het feit als deze bouwwijze bij de éénschepige gebouwen thuishoort, wijzigt de extra 
nokpaal aan het basisbouwconcept fundamenteel echter weinig tot niets en daarom werd het type 
als variant van het type III aangeduid. De paal voorzag ongetwijfeld in extra steun aan de 
constructie in een deel van het huis waar de krachten op de wand door het geduw van de dieren 
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wellicht groter waren. Bovendien is het goed mogelijk dat zich boven de stal een zoldergedeelte 
bevond waar allerhande veevoeder werd opgeslagen en dus extra versteviging noodzakelijk was. 

 

 

Figuur 10.18 Plattegronden van de gebouwen Type III met gelijkmatig verspreide krachtenverdeling over 
dakgebintedragende palen in de korte en de lange zijden: 1: Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen; 2-4: Evergem-
Kluizendok; 5: Nieuwkerken-Wallenhofwijk; 6: Berlare-N445; 7: Zele-Kamershoek. 
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Tabel 10.3 Huizen van het Type III tot VI. 
Site Code Oriëntatie Type III Referentie 

Kluizendok 
Hultjen 

KL19 NO-ZW IIIA Onderzoek Universiteit Gent 

Zele 
Kamershoek 

ZK1 O-W IIIA De Clercq et al. 2005d 

Kluizendok 
Hultjen 

KL8 NO-ZW IIIB Onderzoek Universiteit Gent 
KL9 NO-ZW IIIB Onderzoek Universiteit Gent 

Berlare 
N445 

BN445-1 N-Z IIIB De Clercq et al. 2005b 

Nieuwkerken 
Wallenhof 

NWH1 NO-ZW IIIB  Van Roeyen 1998b 

 
Sint-Gillis-Waas 
Kluizenmolen 

SK1 NO-ZW IIIB Vermeulen et al 1998 
SK2 NO-ZW IIIB Vermeulen et al 1998 

 Type IV  
Kluizendok 
Zandeken 

KL3 NO-ZW IVA De Clercq et al. 2007 

Kluizendok 
Hultjen 

KL11 NO-ZW IVA 

Onderzoek Universiteit Gent 
KL18 NO-ZW IVA 
KL20 NO-ZW IVA 
KL10 NO-ZW IVA 

Sint-Gillis-Waas 
Reepstraat 

SR1 NWW-ZZO IVA Hollevoet & Van Roeyen 1992 

Kluizendok 
Puymeersen 

KL7 NO-ZW IVB De Clercq et al. 2007 

 Type V  
Kluizendok 
Zandeken 

KL2 O-W VA De Clercq et al. 2007 

Kluizendok 
Hultjen 

KL15 NO-ZW VA 
Onderzoek Universiteit Gent KL16 NO-ZW VA 

KL14 NO-ZW VA 
Zele 

Kamershoek 
ZK2 O-W VA De Clercq et al. 2006 

Beernem 
Sluis 

BS3 NO-ZW VB Hollevoet 2006 

 Type VI  
Colijnsplaat 

Noordhoeksenol 
CN1 O-W VIA 

Onderzoek J. van de Bergh, AWN 
CN2 O-W VIA 

Borsele 
Ellewoutsdijk 

BE3 O-W VIB 
Sier 2003 

BE11 O-W VIB 
 

10.3.6 Type IV. Eénschepig hoofdgebouw met gelijkmatig verspreide 
krachtenverdeling over dakgebintendragende palen in de lange zijden 

Dit gebouwtype kenmerkt zich qua bouwconcept door de gelijke krachtenverdeling over de rijen 
zware wandpalen en het ontbreken van zware nokstaanders (Figuur 10.19; Figuur 10.20). In de korte 
zijden komen soms wel kleinere noksteunen voor samen met wandpaaltjes (Type IVA) of zelfs geen 
van beide (Type IVB). Mogelijk zijn deze laatste het gevolg van erosie. In afwachting van meer 
plattegronden weerhielden we het voorlopig als een subtype. Het is echter best mogelijk dat dit 
later als één Type IV dient aanzien te worden. Op de –meestal vier- staanderpalen in de wand 
rustten de ankerbalken waarop het dak werd uitgebouwd, wellicht met nokzuilen en kapsporen. 
Huizen van dit type zijn vrij robuust uitgebouwd en hebben minimale lengtes van 8,3m en maximale 
van bijna 18m, met een gemiddelde van 13,25m en een gemiddelde oppervlak van 78,65m². De 
verhouding lengte-breedte is 2,5-1. In twee van de zeven bekende gebouwen type IV werd een 
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potstal toegevoegd. Deze nam telkens 1/3e van het gebouw in en bevond zich in de NW-zijde. Op 
basis van de twee volledige potstallen komt een gemiddeld oppervlak van 17m² voor deze staldelen 
naar voor. De datering van deze constructies situeert zich in de tweede eeuw. Zeven van de acht 
gebouwen Type IV werden in Evergem-Kluizendok gevonden. 

 

Figuur 10.19 Evergem-Kluizendok. Groot gebouw van het Type IV met gelijkmatig verspreide 
krachtenverdeling over dakgebintendragende palen in de lange zijden (Lengte van de grote jalon: 2m. In 
kijkvenster. Foto auteur. Opgravingen Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent). 

 

Figuur 10.20 Plattegronden van de gebouwen Type IV met gelijkmatig verspreide krachtenverdeling over 
dakgebintendragende palen in lange zijden: 1-4: Evergem-Kluizendok; 5: Sint-Gillis-Waas-‘tHol. 
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10.3.7 Type V. Eénschepig hoofdgebouw met gelijkmatig verspreide 
krachtenverdeling over muurbalkdragende palen in de lange zijden 

Dit gebouwtype kenmerkt zich qua bouwconcept door de gelijke krachtenverdeling over de rijen 
van kleine, doch dicht gepositionneerde wandpalen en door het ontbreken van zware nokstaanders 
(Figuur 10.21). Type VA kenmerkt zich door een gelijke palenzetting in korte en lange zijden; Type B 
doordat slechts in de lange zijden palen voorkomen. Ook hier gelden de hoger gemaakte 
opmerkingen. Het kan best zijn dat door de beperkte onderzoeksstand hier later een groepering in 
dient aangebracht. Het leidt weinig twijfel dat de kleine, dicht op elkaar geplaatste palen een 
muurbalk ondersteunden waarop het dakgebinte gefundeerd werd. Huizen van dit type zijn 
regelmatig uitgebouwd en hebben minimale lengtes van 9m en maximale van bijna 16m, met een 
gemiddelde van 13m en een gemiddelde oppervlak van 43,5m². De verhouding lengte-breedte is 2-1. 
In twee van de zes bekende gebouwen type V werd een potstal toegevoegd; in Beernem mogelijk als 
aanpassing. Dit gebouw is ook voorlopig het enige waar een nokpaal in de potstal voorkomt als bij 
type IIIB. Het unieke voorkomen weerhoudt ons voorlopig ervan om dit als een apart type te 
beschouwen. De datering van deze constructies situeert zich in de tweede eeuw.  

 

Figuur 10.21 Plattegronden van de gebouwen Type V met gelijkmatig verspreide krachtenverdeling over 
muurbalkdragende palen in de lange zijden (1-3: Evergem-Kluizendok; 4: Zele-Kamershoek; 5: Beernem-
Sluis). 
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Vier van de zes gebouwen Type V werden in Evergem-Kluizendok gevonden. Er bestaan opvallende 
gelijkenissen met het huistype Wijster BIIa-b (Van Es 1967; Van Es & Taayke 2001) ondermeer ook 
wegens het voorkomen van zgn. ingangskuilen in associatie met dit huistype in Kluizendok. De 
exacte relatie met dit noordelijke type blijft voorlopig echter nog obscuur. 

10.3.8 Type VI. Drieschepig hoofdgebouw met gelijkmatig verspreide 
krachtenverdeling over dakgebintendragende palenkoppels 

Drieschepige gebouwen zijn zoals hoger aangegeven courant in het Noord-Nederlandse, Noordwest-
Duitse en West-Nederlandse kustgebied. In Zeeland werden er slechts vier exemplaren 
gedocumenteerd: twee in Colijnsplaat en twee in Borsele-Ellewoutsdijk. De gebouwen van 
Colijnsplaat (Type VIA) sluiten duidelijk aan bij een gebouwtype dat veel noordelijker voorkomt 
(Kodde 2007: 4)(Figuur 10.22). Het tweede gebouwtype (VIB) met centrale rij dragende palen in “A-
frame” komt meer algemeen voor langsheen de Nederlandse kust (Hallewas 1980 met voorbeelden; 
Kodde 2007: 3A)(Figuur 10.24). In beide gevallen betreft het lange huizen met lengtes rond de 20m 
en meer en lengte-breedte verhoudingen van 3.5-1. Het oppervlak bedraagt gemiddeld 115m² . De 
(niet verdiepte) staldelen zijn doorgaans groot met oppervlakten tussen de 50 en 70m² en mogelijk 
als loopstal voor schapen of geiten te interpreteren. Soms zijn er ook kralen aan deze huizen 
verbonden. De huizen uit Colijnsplaat zijn vroeg-Romeins. Die uit Ellewoutsdijk zijn Flavisch tot 
vroeg tweede eeuws. Opmerkelijk is dat de vier huizen allen oost-west gericht stonden. 

 

 

Figuur 10.22 Plattegronden van de gebouwen Type VI. Drieschepig hoofdgebouw met gelijkmatig 
verspreide krachtenverdeling over dakgebintendragende palenkoppels (1-2: Colijnsplaat-Noordhoeksenol 
(plannen: J. van de Berg, AWN); 3: Borsele-Ellewoutsdijk). 
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Figuur 10.23 Verspreiding van het huistype VI. 
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Figuur 10.24 Isometrische reconstructie van het Type VIB-huis uit Ellewoutsdijk (van der Heijden & Sier 
2006: 38). 

 

10.3.9 Minder courante types 

10.3.9.1 Drieschepig gebouw 

Een bijzonder gebouw van het drieschepig type kwam aan het licht in Aalter-Langevoorde (De 
Clercq & Mortier 2002a)(Figuur 10.25). Qua bouwconcept droegen de zes staanders er het 
dakgebinte. De wandpalen bevonden zich zo’n 2m van de staanders verwijderd. De korte zijden 
waren licht gebogen. Het betreft een constructie van 13m bij 9m uit de late tweede en vooral de 
derde eeuw. Opvallend was het voorkomen van een binnenindeling. Gezien de sterke verschillen in 
afwijking en opbouw met de huizen uit Zeeland en door het gebrek aan gelijkaardige gebouwen op 
pleistocene bodem in en buiten het studiegebied hebben we er voor gekozen dit type voorlopig 
apart te beschrijven. 
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Figuur 10.25 Aalter-Langevoorde. Drieschepig gebouw. 

10.3.9.2 Huizen uit ligbalkconstructies en standgreppels 

Een hoofdgebouwtype in hout dat in Vlaanderen en het studiegebied sporadisch voorkwam, is het 
ligbalktype. Volgens dit bouwprincipe wordt het houtskelet voor vakwerkbouw op de horizontale, 
van inkepingen voorziene ligbalken gemonteerd. Dit bouwschema lijkt vooral populair geweest te 
zijn in militaire context maar werd buiten het studiegebied in Grobbendonk (De Boe 1984; 1988) ook 
in civiel milieu herkend. Ook buiten het gebied in Menen (Dhaeze & Verbrugghe 2007a: 55-60) 
werden zeer recent dergelijke ligbalken als hergebruikt en weggegooid hout in een waterput van 
een boerderij in inheemse traditie aangetroffen, wat er zou kunnen op wijzen dat deze zeer ondiep 
gefundeerde bouwtechniek wel eens vaker werd aangewend in civiel milieu dan gedacht maar dat 
dit helaas weinig sporen nalaat in de bodem. In het castellum van Oudenburg werd voor de 
barakken en het valetudinarium in verschillende hout-aarde fortfasen overigens met een 
funderingstechniek van standgreppels gebouwd (Vanhoutte 2007a).  

Binnen het studiegebied zijn deze constructies erg zeldzaam op de boerderijen. Wel werd er uit 
de La Tène III-periode in Vinderhoute-Molenbrug een standgreppeltje gevonden dat mogelijk tot 
een huis heeft behoord (Bourgeois et al. 1987: 45-50). Zekerheid hieromtrent is er evenwel niet. 

Een compleet hoofdgebouw van 9m x 4m met wandgreppel en ingang in de korte zijde (Rogge & 
Vermeulen 1983; Vermeulen 1992a: 197-198)(Figuur 10.26) uit Eke is daarentegen wel compleet 
teruggevonden en vormt nog steeds het enige in zijn soort in het gebied. Het huis uit de tweede 
eeuw is sinds zijn opgraving niet meer aangetroffen op een andere locatie in Vlaanderen maar wel 
in nagenoeg identieke vorm veel noordelijker, in Tiel (Heeren 2007: 237-239).  
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Figuur 10.26 Huis met standgreppels uit Eke-Molen (Vermeulen 1992a: 198). 

10.3.9.3 Plaggenhutten 

Plaggenhutten zijn gekend uit de mariene gebieden in Nederland (Therkorn 1987; van Londen 2006). 
Zoals de naam al aangeeft bestonden deze constructies uit gestapelde plaggen. De greppeltjes op de 
woonplatformen van Serooskerke en Oostende kunnen mogelijk met deze bouwwijze in verband 
staan, al kan ook een constructie met liggerbalken niet worden uitgesloten. 

10.4 Verdiepte staldelen: een economische (r)evolutie? 

10.4.1 Functie 

Een bijzonder aspect van de woonstalhuizen op de zandgronden van Zuid-Nederland, de Kempen en 
de studieregio tussen Brugge en Gent is het voorkomen van verdiepte staldelen, ook wel potstallen 
genoemd. Omtrent de terminologie en tafonomie van deze structuren bestaat onduidelijkheid. Het 
zou enerzijds kunnen gaan om een éénmalig gegraven kuil. Een “potstal” zoals die tot in subrecente 
tijden in de Kempen nog steeds in gebruik was, werd immers intentioneel uitgegraven om er nadien 
gestoken grasplaggen in te leggen (Spek 2004: 776 ev.). De bedoeling van het systeem was om de 
stalmest te laten absorberen door de plaggen en om die vervolgens als bemesting te gebruiken op de 
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akkers. Een tweede interpretatie ziet het tot stand komen van deze grondsporen eerder als een 
geleidelijk proces waarbij door het herhaaldelijk uitmesten steeds meer grond werd meegeschept 
waardoor uiteindelijk een steeds diepere kuil ontstond. Wat ook de ontstaansredenen moge zijn, feit 
is dat in beide scenario’s het een staldeel betreft en we wensen de termen potstal en verdiept 
staldeel beiden dan ook in die zin te gebruiken. 

Men treft deze structuren meestal aan als rechthoekige of afgerond rechthoekige, sterk humeuze 
vlekken die oorspronkelijk tot ca. 1m diep onder loopvlak konden uitgegraven zijn. Ze tekenen zich 
doorgaans af in het noordelijk of noordoostelijke deel van het huis, weg dus van de overheersende 
windrichtingen en tegen de koudste windrichting aan (Figuur 10.27; Figuur 10.29). De functie staat 
niet meer ter discussie, alhoewel men ooit zelfs sprak van “vertrappelde grond” of “loopvlak” 
(Vermeulen 1989: 41-43) of “ingegraven kamer of stal” (Van Impe et al. 1992: 561). Dat het hier 
staldelen betreft hoeft echter weinig betoog meer. Onderzoek van twee potstallen uit Brecht maakte 
duidelijk dat er vee in stond, o.a. door de hoge concentraties aan fosfor en schimmels die 
respectievelijk op mest en op grasplaggen wijzen (Langohr, Mikkelsen & Vansweefelt 2004). Soms 
zijn de wanden van het huis rond de potstal zelfs extra stevig gemaakt of bakenden enkele paaltjes 
de scheiding tussen de ruimten voor mens en dier af. De potstal van Merelbeke werd door een 
grachtje gedraineerd (De Clercq et al. 2001/2).  

 

 

Figuur 10.27 Gebouwplattegrond met potstal uit de tweede eeuw uit Evergem-Kluizendok (Foto auteur. 
Opgravingen Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent). 
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10.4.2 Verspreiding 

Potstallen zijn sinds lang bekende fenomenen in de Nederlandse archeologie van het Romeinse 
platteland. Ze zijn er sterk aan de zandgronden gebonden (Roymans 1996). Het Alphen-Ekeren huis 
uit Ekeren “De Wilgenhoeve” dat Ibens (1976) publiceerde is het eerste in Vlaanderen waarin een 
dergelijke structuur werd herkend. Later werden ze aangetroffen in Oelegem (De Boe & Lauwers 
1980) en Donk (Van Impe 1983). In het Antwerpse zijn ze later op verschillende locaties ruim 
gedocumenteerd, onder andere in Brecht (Delaruelle, Verbeeck & De Clercq 2004: 196-235), 
Wijnegem (Annaert 1995; Cuyt 2007: 205-207) en Ekeren (Bellens 2006). Uit het onderzoek blijkt dat 
het verspreidingsgebied van dit fenomeen drastisch dient uitgebreid te worden tot de zandgronden 
van het studiegebied (Figuur 10.28) en volgens een dichtheid die aansluit bij deze uit de Kempense 
zandgronden. Potstallen komen immers voor op meerdere plaatsen, samengevat in Tabel 10.4. 

Tabel 10.4 Verspreiding van de potstallen in het studiegebied 

 
Site Code Oppervlak 

in m² 
Positie in 
gebouw Gebouwtype

 
Referentie 

 
Aalter 

Langevoorde AL3 30 N IIC Niet gepubliceerde data auteur 

Beernem 
Sluis 

BS2 25 NO IIA 
Hollevoet 2006 

BS3 24 NO VB 

Brugge 
Refuge 

 

BR8 20 NW IIC 

Pers. meded. Y. Hollevoet BR12 38,5 ZO IIC 

BR13 28 ZW IIE 

Evergem 
Kluizendok 

KL2 10 NO VA 

De Clercq et al. 2007; Onderzoek 
Universiteit Gent 

KL3 10 NO IVA 

KL8 48 NO IIIB 

KL9 42,5 NO IIIB 

KL11 24 NO IVA 

Damme 
Antwerpse-Heirweg DH1 ? ? ? In’ tVen et al. 2005 

Merelbeke 
Axxes MA1 35 N IIC De Clercq et al. 2001-2002 

Sint-Denijs-Westrem 
Vliegveld 

SV-4 8 NO IIE Vermeulen 1993; Hoorne et al. 
2008 SV3 ? NO IIE? 

Berlare 
N445 BN445-1 50 N IIIB De Clercq et al. 2005 

Sint-Martens-Latem 
Brakel SB1 3.6 NO IIE Vermeulen 1989 

Kruibeke 
Hogenakkerhoek KHH1 31,5 NW IIE J. Van Vaerenbergh, adw, pers 

meded.. 
Sint-Gillis-Waas 
Kluizenmolen SK1 32 NO IIIB Vermeulen et al 1998 
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Figuur 10.28 Verspreiding van de potstallen in het studiegebied. 
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Figuur 10.29 Plattegronden van de voornaamste gebouwen met potstallen, gevonden in het studiegebied. 
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10.5 Andere elementen van de woonkern 

Naast de hoofdgebouwen komen ook bijgebouwen en waterputten voor in de woonkernen. Het zou 
ons te ver leiden om ook deze elementen hier allemaal ten gronde te analyseren. Zeker voor de 
waterputten is er immers een aparte, zeer uitgebreide en multidisciplinaire overzichtsstudie 
noodzakelijk waarin tot een geïntegreerd overzicht wordt gekomen van de vormelijke en paleo-
ecologische aspecten van deze structuren. Sinds het laatste overzichtswerk terzake, de verhandeling 
van Anseeuw (1988), groeide het aantal watervoerende structuren (waterputten, waterkuilen en 
diepe drenkpoelen) uit landelijke sites bovendien exponentieel. Alleen al in Evergem-Kluizendok 
kwamen er 21 aan het licht. Elke woonkern heeft minstens ook één waterput gehad en sommige 
waterputten werden ook herbouwd. De wijze waarop een put gebouwd werd, was ook blijkbaar heel 
divers en ging van horizontale, verticale of gevlochten bekisting, over uitgeholde boomstammen en 
stenen mantel tot bekistingloze structuren of de combinatie van één of meer van deze elementen.  

Ook voor de bijgebouwen zou een aparte studie interessante gegevens kunnen opleveren. 
Niettemin hebben we de meest frequente vormen in een voorlopig typologisch overzicht 
opgenomen (Figuur 10.30). Op basis van het weinige schervenmateriaal is er echter vrijwel nooit een 
scherpe datering aan deze structuren toe te kennen. Slechts van de negen- en twaalfpostenspieker is 
er meer inzicht. De oudste ervan dateren uit de Augusteïsche tijd en werden in Aalter-Langevoorde 
gevonden; de jongste dateren uit de derde eeuw en kwamen in Brugge-Refuge aan het licht (Y. 
Hollevoet, pers. meded.). Spiekers met vier palen komen zeker al in de late IJzertijd voor blijkens 
een vondst in Ursel-Rozestraat (Mestdagh & Taelman 2008). Spiekers kwamen overigens het meest 
frequent voor en konden bestaan uit vier, zes, negen of twaalf palen. Ook rechthoekige, éénschepige 
constructies met of zonder kuilen binnenin of rechthoekige en vierkante constructies met 
nokpaaltjes zijn veelvoorkomend. Vaak werden ook palenclusters gevonden naast hoofdgebouwen. 
Hiervan kan vermoed worden dat ze ook de configuraties van meerdere op dezelfde plaats 
herbouwde bijgebouwtjes verbergen. In Evergem-Kluizendok konden worden vastgesteld hoe een 
potstalhuis steeds vergezeld werd van een groter bijgebouw van max. 10m lang.  

De diversiteit in deze gebouwen en hun positie binnen de woonkern is dus groot. De tegen en in 
elkaar gebouwde bijgebouwen uit Aalter-Langevoorde illustreren dit goed (Figuur 10.31). Hoger 
wezen we al op de prominente positie die de spieker soms innam in de woonkern en het op het erf. 
De specifieke ruimtelijke positie die de spieker innam op de boerderij was zeker functioneel vanuit 
het perspectief van identiteit en status in het bijzonder. Dit komt goed tot uiting in Brugge-Refuge 
waar de meeste spiekers geconcentreerd voorkwamen rondom een huis dat ook afgezonderd van de 
andere huizen werd gebouwd. 
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Figuur 10.30 Courante bijgebouwtypen uit het studiegebied. 

 

 

Figuur 10.31 Cluster van tegen elkaar aangebouwde bijgebouwen nabij de enclosure (met depot) uit de 
vroeg-Romeinse boerderij van Aalter-Langevoorde. 
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10.6 Transformaties in de bouwtradities 

10.6.1 Inleiding 

Binnen de beschikbare groep aan 80 gebouwen werden meerdere types herkend. Deze vertonen elk 
verschillende variabelen waarvan omvang, datering, landschappelijke verspreiding en de aan- of 
afwezigheid van een potstal de voornaamste zijn. Er zal worden nagegaan als het mogelijk is om 
binnen deze groep evoluties en specifieke verbanden tussen de variabelen af te lijnen. 

10.6.2 Methode 

Binnen de beschikbare groep aan gebouwen werden enkele statistische tests uitgevoerd om de 
patronen die zich bij het eerste gezicht in hun verspreiding, datering en omvang aftekenden op hun 
significantie te testen. We zijn ons bewust van de beperktheid van de methode, onder andere omdat 
de totale populatie aan gebouwen uit het verleden niet gekend is zodat we niet weten met welk 
sample ervan we eigenlijk werken. Bovendien zal de datering ook steeds een onzekerheid blijven die 
tot een gemiddelde beperkt is. Niettemin denken we dat het uitvoeren van een aantal tests op de 
beschikbare groep aan gebouwen een interessante oefening is die toelaat om enkele hypothesen 
breder te gaan onderbouwen, of andere juist te nuanceren. De gebruikte statistische methodes zijn 
enerzijds gericht op de analyse van de mate van correlatie tussen twee of meer variabelen, bv. 
omvang en datering van huizen. Anderzijds wordt gepeild naar de significantie van de 
waarnemingen. Voor de statistische analyse van de verschillende variabelen werd gebruik gemaakt 
van de variantie-analyse (Univeriate Anova) waarbij de verschillende factoren (datering, gebied, 
huistype en potstal: zie tabellen) als random factor en telkens als main factor en als interactie met 
datering aan het model werden toegevoegd. Een p-waarde < 0.05 werd als significante waarneming 
beschouwd1. Om na te gaan of bepaalde waarnemingen positief of negatief aan elkaar gerelateerd 
zijn, werd gebruik gemaakt van de Spearman correlatie (Madrigal 1998: 179 ev.). In de tekst wordt 
telkens de correlatiecoëfficiënt (r) en de bijhorende p-waarde weergegeven. De statistische analyses 
werden uitgevoerd in het programma SPSS 17.0.  

Bij de analyse werd ook landschappelijk een onderscheid gemaakt tussen gebouwen uit het 
mariene gebied, gebouwen uit de pleistocene dekzandgronden tussen kust en Schelde, en gebouwen 
uit de pleistocene dekzandgronden ten oosten van de Schelde. Het onderscheid in de laatste twee 
groepen werden aangebracht om de gebouwen Type II beter te kunnen evalueren. Deze zijn immers 
zeer sterk aanwezig in het gebied tussen de kust en de Schelde en komen niet tot weinig voor in het 
oosten. Huizen Types III-V zijn dan weer sterk vertegenwoordigd in het oostelijk deel van het 
gebied. De groep ten oosten van de Schelde werd aangevuld met gebouwplattegronden uit Brecht 
(Delaruelle, Verbeeck & De Clercq 2004), Ekeren (Ibens 1976; Bellens 2006), Wijnegem (Annaert & 
Wilems 1996; Cuyt 2007), Oelegem (De Boe & Lauwers 1980) en Breda (Koot & Berkvens 2004) en dit 
om tot een kwantitatief bredere en landschappelijk gelijk verdeelde dataset te komen. De enkele 

                                                             
 
 
1 p <0.05= significant; p>0,05 en < 0.1= trend en p>0.1: niet significant. 
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huizen van Haamstede-Barbers (Trimpe-Burger 1995) net aan de overzijde van de Oosterschelde 
monding gelegen, werden aan de “mariene” groep toegevoegd. 

10.6.3 Algemene evolutie van de grootte van de gebouwen in tijd en ruimte 

En eerste meer algemene observatie bij variantieanalyse is dat voor de totale oppervlakte van de 
gebouwen (woondeel + staldeel) een significant effect (p=0.048) wordt gezien voor de interactie met 
het gebied en datering. Bovendien binnen de totale groep aan gebouwen waargenomen in alle 
gebieden zijn er positieve correlaties te maken tussen genoemde parameters. Wanneer alle data 
samen bekeken worden in een diagram (Figuur 10.32) stelt men een significante en positieve 
correlatie (Spearman-coëfficient) vast tussen gemiddelde datering en respectievelijk totale 
oppervlakte (r= 0.40, p< 0.01).  

 

 

Figuur 10.32 Evolutie in omvang van de huizen over drie landschappen. 

Wanneer binnen deze grafiek deze correlaties bekeken worden per afzonderlijk deelgebied dan 
blijkt alleen in de pleistocene gebieden ten westen en oosten van de Schelde een significante, 
positieve correlatie te bestaan voor de totale oppervlakte van de huizen vs. datering (resp.r= 0.33, 
p=0.017; r= 0.47, p<0.001)(Figuur 10.32). Het aantal gebouwen in het mariene gebied is wellicht te 
laag om een betrouwbaar inzicht te krijgen voor deze groep. Afhankelijk van het deelgebied worden 
de bebouwde oppervlaktes dus groter naarmate de tijd vordert. Voor het gebied ten oosten van de 
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Schelde is deze stijgende evolutie veel pertinenter evenwel dan bij de groep ten westen van de 
Schelde.  

Binnen de twee niet-mariene gebieden is in variantieanalyse een trend (p= 0.083) zichtbaar voor 
beïnvloeding van de totale huisoppervlakte (woon + staldeel) door de interactie van gebouwtype en 
datering. In functie van datering is huistype I bovendien duidelijk kleiner dan huistype II welke 
weer kleiner is dan huistype III, IV en V (Figuur 10.33; Figuur 10.34). 

 

 

Figuur 10.33 Relatie oppervlakte-datering-huistype in het niet-mariene gebied. 
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Figuur 10.34 Relatie van gebouwtype en totale oppervlakte voor de huizen in de niet-mariene gebieden.  

Wanneer we de huizen uitzetten per type ongeacht het deelgebied dan constateren we een typo-
chronologische evolutie: de datering beïnvloedt significant het huistype (p<0.01)(Figuur 10.35). Het 
Type I blijkt voornamelijk tot de eerste en vroege tweede eeuw beperkt te zijn. Type II is het 
dominante gebouwtype uit de tweede eeuw, terwijl types III, IV en V in de tweede helft van de 
tweede en in de derde eeuw overheersen. Type VI lijkt tot de eerste en eerste helft tweede eeuw 
beperkt te zijn. Binnen het type II blijkt er ook een evolutie zichtbaar te zijn waarbij het type IIE zich 
voornamelijk in de late tweede eeuw situeert. In het licht van de plaatsing van hoekpalen in een 
bouwtechnische constructie met kruisvormige palenzetting kan dit als een evolutie naar het type III 
aanzien worden (supra). Op deze bouwtechnische evolutie komen we later terug. 
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Figuur 10.35 Gemiddelde dateringsrange van de huistypes. 

Een mogelijke verklaring voor het groter worden van de huizen in de twee niet-mariene gebieden 
naarmate de tijd vordert, zou het voorkomen van potstallen kunnen zijn. Dit wordt inderdaad 
bevestigd. Wanneer gedifferentieerd wordt naar aan- en afwezigheid van potstal binnen de twee 
pleistocene gebieden, dan ziet men inderdaad een significant grotere totale bebouwde oppervlakte 
wanneer een potstal aanwezig is ten opzichte van wanneer er geen aanwezig is (Tabel 10.5 resp. 
90.6+/-43.4 m² vs 132.8+/-50.2 m²; p= 0.025). Dit lijkt logisch maar wanneer de oppervlakte van de 
potstal in mindering gebracht wordt van de totale oppervlakte van het gebouw en dus slechts het 
woongedeelte van het huis resteert, dan verdwijnt ook het significante effect en wordt geen verschil 
meer gezien in oppervlakte tussen huizen met en zonder potstal. De woongedeelten worden dus wel 
wat groter door de tijd maar er is geen onderling verschil in de groottes van de woondelen van 
huizen met of zonder potstal. Dit betekent ook dat in beide gevallen sociale eenheden van dezelfde 
orde van grootte (kernfamilies) de huizen bewoonden. Wel kan gezegd worden dat de 
woongedeelten die ze betrokken doorheen de tijd groter werden. In variantieanalyse was er al een 
trend aangetoond voor de interactie datering vs deelgebied voor het woongedeelte (p= 0.067). 

 



 

313 
 

Tabel 10.5 Gemiddelde datering van gebouwen met en zonder potstal en hun mate van 
significantie 

 Potstal afwezig Potstal aanwezig  

 
Gemidd

at. 
SD N 

Gemidd
at. 

SD N 
P 

potstal 
P date. 

P 
datxpots

tal 
Totaal oppervlakte (m2) 90.6 43.4 78 132.8 50.2 25 0.025 NS NS 
Oppervlakte potstal (m2) 0 0 79 42.4 23.4 26 <0.001 NS NS 
Oppervlakte zonder stal 

(m2) 
90.6 43.4 78 90.7 37.7 25 NS NS NS 

 
In het studiegebied en ook daarbuiten kwamen potstallen relatief laat voor. In de huidige 
onderzoeksstand dateert de meerderheid van de verdiepte stallen uit de late tweede eeuw in een 
dateringsvork die zich in de tweede en derde eeuw situeert. Exemplaren die met zekerheid ouder 
zijn dan 125AD zijn niet bekend. Een significante positieve correlatie (r= 0.41, p<0.001) werd 
vastgesteld tussen aan- en afwezigheid van potstallen (studiegebied niet-marien en controle) en 
datering. Bovendien is er een trend (p=0.093) zichtbaar waarbij het voorkomen van de potstal in 
gebouwen een recenter fenomeen is (173+/-30.6 AD) dan bij gebouwen zonder potstal (118+/-69 
AD)(Figuur 10.36). Dit stemt overeen met waarnemingen in Nederland waar potstallen eerst vanaf 
de late 2de eeuw (Slofstra et al. 1993) en nu vanaf het tweede kwart van die eeuw worden gedateerd 
(Hiddink 2008: 96).  

Bovendien is er een associatie van verdiepte staldelen met bepaalde gebouwtypes en hun 
dimensies. Er blijkt een significant verband te bestaan tussen de gebouwtypen II-III-IV-V en het 
voorkomen van potstallen. Twaalf van de 17 met zekerheid aan een huistype koppelbare potstallen 
komen voor in gebouwen met zware hoekpalen of gelijkmatige krachtenverdeling, verspreid over 
types III-IV-V. In gebouwen Type II met kruisvormige krachtenverdeling blijken ze vooral met het 
subtype E in verband te staan, gebouwen waarvan we net vermoeden dat de hoekpalen latere 
toevoegingen zijn en waarin het basisconcept van een Type IIC-huis werd aangepast. In sommige 
gevallen werd een extra nokstaander in de potstal ter versteviging van het huisskelet toegevoegd 
(Type IIIB). In huistypes I, IIA, B en VI zijn ze afwezig. De architecturale evolutie binnen het 
gebouwenspectrum is dus mede bepaald door de noodzaak tot het inpassen van een potstal. Het 
huistype beïnvloedt ook significant de oppervlakte van de potstal wanneer de huizen met een 
potstal binnen de twee niet-mariene gebieden statistisch vergeleken worden (Tabel 10.6, p= 0.014). 
De oppervlakten van potstallen in huizen Type III zijn het grootste gevolgd door Type II. De 
oppervlakten van de potstallen van type IV en V zijn het kleinste maar dit is gebaseerd op een zeer 
beperkt aantal waarnemingen. 
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Figuur 10.36 Gemiddelde datering van huizen met en zonder potstal. 

Tabel 10.6 Relatie tussen huistype, potstallen en huisoppervlakte 

 
Type II 

(N) 
Type III 

(N) 
Type IV 

(N) 
Type V 

(N) 
SD N 

P 
type 

Oppervlakte (m²) 105.4 (8) 124.3 (3) 75.0 (2) 78.0 (2) 50.2 25 NS 

Opppervlakte potstal 
(m²) 

27.0 (8) 43.1 (4) 17.0 (2) 17.0 (2) 23.4 26 0.014 

Oppervlakte zonder 
potstal (m²) 

78.4 (8) 83.5 (3) 58.0 (2) 61.0 (2) 37.7 25 NS 

Gemiddelde datering 
(AD) 

168.8 (8) 160.6 (4) 150.0 (2) 150.0 (1) 30.6 25 NS 

10.6.4 Oriëntatie van de gebouwen 

Variantieanalyse toont een significant effect voor de totale groep aan gebouwen op de parameter 
oriëntatie (p< 0.01). Een opvallende vaststelling is de significante voorkeur om de gebouwen te 
richten naar de semicardiale windrichting, en de richting NO-ZW in het bijzonder (68% van alle 
huizen)(Figuur 10.37). Er werd geen verband gezien met datering. Hoofdwindrichtingen waren 
blijkbaar zeldzame referenties bij het richten van de nokas van woonstalhuizen. Een zeer 
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belangrijke uitzondering is dat in het mariene gebied zowat alle huizen O-W gericht zijn, een 
duidelijk regionaal gedetermineerde keuze. In het pleistocene gebied komen de 
hoofdwindrichtingen slechts zeer sporadisch voor. Deze zijn vooral in Aalter-Langevoorde 
aanwezig. Een verklaring hiervoor kan men misschien vinden in het feit dat op deze plaats de 
oriëntatie van de enclosure uit de La Tène III behouden bleef in de creatie van de omheining in de 
Augusteïsche tijd. Deze was op haar beurt bepalend voor de structurering van de nederzetting in de 
eerste en tweede eeuw AD. 

 

 

Figuur 10.37 Verdeling van de lengterichtingen van de huizen volgens windrichting, opgedeeld per 
deelgebied. 

10.6.5 Nabijheid van een waterput. 

Verder werd de mogelijke relatie geëvalueerd tussen de aanwezigheid van een waterput bij de 
huistypes en hun onderlinge afstand. Voor analyse werden de dichtstbijzijnde waterputten 
genomen waarvan de datering overeenstemde met die van de gebouwen. Uit de 45 onderzochte 
gevallen blijkt een gemiddelde afstand van 18m met een minimum van 0m (waterput tegen huis 
aan) en een maximum van 85m. Er is een significante relatie tussen afstand en datering vs type. 
Concreet betekent dit dat waterputten gemiddeld dichter liggen bij huizen type I en II dan bij huizen 
type IV – V (Figuur 10.38). Deze laatste zijn ook jonger. Voorzichtigheid omtrent deze conclusies is 
echter geboden door de lage aantallen bij types III-V. 
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Figuur 10.38 Afstanden tot waterputten vanuit verschillende huistypes. 

10.7 Karakterisatie van een regionale huisbouwtraditie. 

Uit het geheel van gegevens en uit de analyse kunnen we een duidelijk regionaal gedifferentieerde 
evolutie in de huisbouwtraditie afleiden, in het bijzonder in het niet-marien gebied. Er deed zich een 
duidelijke bouwtechnische transformatie voor van twee naar éénschepige constructies, gekoppeld 
aan een evolutie naar grotere oppervlakten en de introductie van verdiepte staldelen in de huizen. 
Concreet evolueerden de tweebeukige gebouwen Type I via de ontdubbeling van de centrale 
nokstaander(s) in twee zware dakgebintendragende wandpalen naar het eenschepige Type II dat 
verder kon evolueren naar Types III-V (Figuur 10.39; Figuur 10.40). Afhankelijk van de vereiste 
grootte werd in het Type II een travee toegevoegd (Figuur 10.42). Hoger werd al aangetoond dat dit 
proces chronologisch significant is. 

Het kenmerkende Type II-bouwconcept is op basis van de chronologische gegevens uit het 
pleistocene deel van het studiegebied een regionale evolutie uit de Alphen-Ekerentraditie. Het 
gebruik van kruisvormig gezette palen om de krachten op te vangen evolueerde met de tijd naar een 
meer gelijkmatige krachtenverdeling over de wanden door middel van enerzijds meer zware, 
dakgebintedragende palen (Type III, IV) of anderzijds meerdere kleine palen die een muurbalk 
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stutten waarop dan de dakgebinten kwamen te staan (Type V) (Figuur 10.39; Figuur 10.41). 
Gedurende dit evolutietraject bestonden meerdere gebouwtypes gelijktijdig naast elkaar (Figuur 
10.40), zeker rond het midden van de tweede eeuw moet dat het geval zijn geweest zoals de casus 
Kluizendok illustreert. De algemene transformatie is echter zeker voldoende argumenteerbaar.  

 

Figuur 10.39 Evolutie van het tweeschepige type Alphen-Ekeren naar eenschepige huistypes in de 
studieregio. 

Vanaf het midden van de tweede eeuw en zeker naar het einde van die eeuw toe wijzen enkele aan 
type IIC toegevoegde hoekpalen er op dat men de krachten van het dak meer gelijkmatig begon te 
verdelen en het dakgewicht meer op een muurbalk kwam te liggen. Ook de opkomst van huizen 
Type III, IV en V kan in dit licht worden gezien. Deze evolutie ging ook duidelijk gepaard met het 
groter worden van de hoofdgebouwen en het alom verschijnen van potstallen, al lijkt de groei als 
factor minder sterk uitgesproken te zijn in de dekzandregio tussen kust en Schelde dan in het gebied 
ten oosten van de Schelde of rond Antwerpen.  

De dimensietoename is dus deels in verband te brengen met potstallen. Ook de nood tot het 
steviger maken van de zolderverdieping kan een (mede-)oorzaak zijn geweest voor de grotere 
boerderijhuizen. Verandering in bouwtraditie door een toenemend gebrek aan hout (Kooistra 1996: 
119 ev) is hier zeker niet aan de orde want voor de jongere doch zware gebouwen Type III en IV zijn 
er alvast meer zware palen nodig dan in het gemiddelde oudere Type I of II. 
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Figuur 10.40 Typochronologie van de huizen op basis van de op minder dan een eeuw gedateerde huizen. 
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Figuur 10.41 Isometrische reconstructies van de voornaamste huistypes (Tek. Y Desmet; 3D-schaal=1m). 
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Figuur 10.42 Lengtes van de huistypes IIA-E. Van A tot D zijn de huizen telkens 1 travee langer. Huistype IIE 
bevat doorgaans een potstal en heeft twee traveeën en zware hoekpalen. 

De woongedeelten groeiden ook mee doch echt omvangrijk werden ze nooit met gemiddelde 
oppervlakten die zich tussen de 60 en 80m² situeren. Deze oppervlakte was wellicht geschikt om een 
zeskoppige kernfamilie van het boerengezin te huisvesten: vader, moeder, drie kinderen en 
eventueel inwonende grootouder(s). Deze cijfers zijn natuurlijk uitermate speculatief. Hetzelfde kan 
gezegd worden over de aantallen gestalde dieren. Op basis van door Bloemers (1978) aangehouden 
verhoudingen van 0.9m benodigde breedte per rund en er van uitgaande dat er runderen in de 
stallen hebben gestaan, betekent dit dat voor een gemiddelde potstal van 6m lang en met 
gemiddelde oppervlakte rond de 30m² er 12 koeien in twee rijen gestald stonden. Dit is evenwel erg 
hypothetisch want voor hetzelfde geld waren er paarden of kleinvee in gestald. Het ontbreken van 
stalboxen zou er kunnen op duiden dat kleinvee in de stallen stond. Merken we tot slot nog op dat 
potstallen meestal 1/3e van het totale gebouwoppervlak innamen, al zijn er ook enkele gevallen 
bekend waar dit tot 1/2e kon zijn. In alle gevallen zijn de potstallen in het “koude” deel van het 
woonstalhuis gelegen: de noordelijke, noordwestelijke of noordoostelijke zijde van het huis. Dit kan 
met beschutting en warmte voor het gezin tijdens de winter te maken hebben, al is een goede 
luchtcirculatie ook van belang bij het stallen van vee.  

We zijn van mening dat de bouwtechnische evolutie die we waarnemen in de huizenbouw 
gekoppeld was aan een wijziging in het agrarische systeem gericht op het accumuleren van mest. 
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Een mogelijke oorzaak hiervoor kan misschien de hoger al vernoemde opmerkelijke 
bewoningsdichtheid uit de volle tweede eeuw zijn die aanleiding kon gegeven hebben tot een 
grotere vraag naar vlees- en melkproducten. Willems (1984: 246), Bloemers (1978: 103 ev) en 
Roymans (1996: 71 ev.) noteerden al eerder dezelfde evolutie in het landbouwsysteem op de zand- 
en kleigronden in Nederland en koppelden dit ook aan de bevolkingsaanwas uit de tweede eeuw. Het 
is ook best mogelijk dat het verschijnen van potstallen in verband kan staan met het kweken van 
andere veesoorten dan rundvee of met de nood om meer vee te laten overwinteren, en dus om meer 
jongen te hebben in het voorjaar. Dit zou ook op een groeiende nood aan surplusproductie van vlees 
kunnen wijzen. Anderzijds mag ook het belang van melkproducten zeker niet uit het oog verloren 
worden.  

In het marien gebied is de karakterisatie minder complex, maar dit is vooral te wijten aan een 
gebrek aan data. Het is evenwel duidelijk dat meerdere bouwtradities er voorkomen waarvan een 
deel wortelt op het achterliggende pleistoceen, en een ander deel in de Kustgebieden van West- en 
Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Het gebrek aan plattegronden die dateren van na 150AD 
maakt het onmogelijk om de transformaties goed te kunnen evalueren. 

Het traject tot grotere huizen sluit aan bij wat er hieromtrent voor andere gebieden al 
gesuggereerd was (De Boe 1988), al zijn er ook goed gedocumenteerde complexen waar deze 
evolutie niet in dezelfde mate werd opgemerkt. Zo stelde Vos (2002: 75-79) voor Wijk-Bij-Duurstede 
slechts een beperkte verbreding van de huizen en zelfs een verkleining van de bedrijfsgedeelten 
ervan vast tussen de eerste en de tweede eeuw. Interessant is echter dat er op deze site ook geen 
potstallen aanwezig zijn wat onze suggestie bevestigt dat de groei van de gebouwen deels terug te 
voeren is tot de bouw van potstallen.  

Het traject waarop deze evolutie zich voltrok was dus duidelijk regionaal gedifferentieerd, zowel 
voor wat betreft het proces op zich dat dus niet overal plaats vond in dezelfde mate, als voor wat 
betreft de wijze waarop het werd geconcretiseerd. Waar het klassieke tweeschepige Alphen-Ekeren 
huis wijd verspreid was over de Nederlandse en Vlaamse zand- en loessgebieden, was dat immers 
zeker niet zo voor het Type II-gebouw met kruisvormig geplaatste palenconfiguraties. Dit bleef in de 
huidige onderzoeksstand ogenschijnlijk tot de dekzandgronden binnen het studiegebied beperkt. 
Uit Noordfrankrijk en de Nederlandse en Vlaamse Kempen zijn ons onder de vele tientallen 
opgegraven gebouwen geen plattegronden van vergelijkbare structuren bekend. Door het gebrek 
aan grootschalig onderzoek op de leemgronden van Centraal-België kunnen we moeilijker bepalen 
in hoeverre de bouwtraditie zich al of niet in oostelijke richting heeft verspreid. Een recente vondst 
in Erembodegem (M. Vandevijver, pers. meded.) en eerdere vondsten in Vilvoorde (In ’t Ven et al. 
2005d) en zelfs in de Condroz; in Hamois (Van Ossel & Defgnée 199; Lefert 2005; Lefert, Bausier & 
Nachtegael 2002) wijzen er echter op dat het best mogelijk is dat de waarnemingen voor het 
studiegebied moeten uitgebreid worden tot die gebieden. Ook zuidelijker in de vallei van de Leie is 
er weinig informatie beschikbaar omtrent de huistraditie. Luchtfotografische prospectie toont er 
echter duidelijk het voorkomen van Type IIC/E huizen (Figuur 10.43). 
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Figuur 10.43 Zulte. Funerair complex uit de bronstijd en nederzettingszone uit de Romeinse periode. 
Huizen Type IIC en/of E manifesteren zich hier wellicht via cropmarks (Foto J. Semey, Universiteit Gent). 

10.8 Van kelderkuil tot nokstaander. De herontdekking van Type-II 
huizen 

De ontwikkeling van de typo-chronologie van de gebouwtypes liet ook toe om oudere data in een 
nieuw daglicht te bekijken en te kijken hoe de onderzoeksresultaten die de toenmalige 
beeldvorming bepaalden nu geïnterpreteerd worden. Dergelijke oefening levert voor de studie van 
de gebouwen interessante resultaten op die meteen ook de relativiteit van het eigen werk 
benadrukken. 

De ontdekking van het Type II-huis als gidsfossiel voor de pleistocene delen van de regio kon 
maar goed en wel tot stand komen door de herkenning van de grote paalkuilen die vaak meer dan 
1m in diameter kunnen zijn. Deze grote dimensies hebben zeker blokkerend gewerkt in de 
herkenning van deze gebouwen. Zowel in Sint-Martens-Latem (Vermeulen 1989) als Sint-Denijs-
Westrem (Vermeulen 1993) werden typische staanderkuilen van het Type II huis ondanks vaak erg 
duidelijke paalschaduwen, toch niet alsdusdanig herkend. Ze werden als kuilen, kelderkuilen of in 
sommige gevallen als silo’s beschouwd (Vermeulen 1992a: 208-209). Blijkbaar bestond er soort van 
vooringenomen idee waarin een paalkuil steeds klein diende te zijn. Met de vondst van huis B in 
Sint-Denijs-Westrem, besefte F. Vermeulen nochtans een interessante structuur te hebben 
aangetroffen. Immers, hij zag er in het voetspoor van De Boe (1988) een evolutie in van het 
tweeschepige huis Alphen-Ekeren naar een eenschepige woning en dit doordat aan de hand van 
muurbalken, ankerbalken en nokstijlen het gewicht van de middenstaanders herverdeeld werd over 
de wanden. Deze visie was zeker correct. Het huis B dat Vermeulen aantrof was het eerste van het 
type II dat als dusdanig goed werd beschreven, al wijkt het wat af van wat ondertussen als meest 
courante vorm is gebleken, en dit door de aanwezigheid van enkele vrij zware hoekpalen waardoor 
het naar type IID neigt. Ook het (gedeeltelijke) gebouw ‘E’ dat Vermeulen in St.-Martens-Latem 
aantrof en waarin wij de onmiskenbare resten van een potstalhuis zien, is van het type II(D). 
Hetzelfde kan gezegd worden over de palen en potstal van een gebouw Type IIC in vlak E van 
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dezelfde opgraving (Vermeulen 1986b: 36-46). Met andere woorden, bij het prille begin van het 
eerste vlakdekkende onderzoek naar de inheems-Romeinse rurale wereld in het Gentse kwamen 
meteen al op twee locaties delen van het kruisvormige gebouwtype aan het licht. Dit huistype werd, 
in huis B te Sint-Denijs-Westrem, ook goed beschreven maar gaf vreemd genoeg geen aanleiding tot 
het consequent dooranalyseren van de andere, “kuilvormige” grondsporen om zodoende meer van 
deze gebouwtypen te herkennen. Deze waren nochtans wel degelijk aanwezig in het sporenbestand. 

We zijn er in geslaagd om, vertrekkende van de doorsneden van verschillende zgn. ‘kuilen’ 
(Vermeulen 1993:213-220 en Fig. 20-24 in het bijzonder; Vermeulen 1992: 208-211) de plattegronden 
van zeker drie nieuwe kruisvormige huistypes te reconstrueren op basis van het oude 
opgravingsplan (Figuur 10.44). In twee gevallen (Fig. 4: 2-3, Fig. 5: I, J) betreft het volstrekt nieuwe 
gebouwen wiens doorsneden (bv. nrs. 521, 522, 518a-b en 532; Vermeulen 1993: Fig. 22) zonder enige 
twijfel duidelijk paalkuilen met paalkernen en/of paalextractiekuilen laten zien. Het zijn 
bouwtechnisch gezien kruisvormige palenconfiguraties met twee traveeën, Type IIB. Opmerkelijk is 
wel dat deze gebouwen in feite samengesteld zijn uit enkele palen van het Alphen-Ekeren huis ‘A’ 
dat hierdoor op het vlak van draagconstructie geen steek meer houdt en dus vervalt als 
interpretatie. Deze constructie werd overigens gedragen door zeer onregelmatig op de nokas 
gepositioneerde middenstijlen die nog eens zelf onderling erg verschilden van vorm, wat in 
tegenspraak is met de regelmaat van aanleg die Alphen-Ekeren huizen doorgaans kenmerkt. 

Redenen voor het niet herkennen van deze andere huizen was volgens ons de toenmalige 
onbewuste vooringenomenheid van vele archeologen i.v.m. het uitzicht van paalkuilen en de 
beperkte omvang van een houten gebouw uit de pre- en protohistorie. Immers, tot op dat moment 
waren in het gebied nog geen inheems-Romeinse huizen aangetroffen en moest men het stellen met 
literatuur uit de Antwerpse Kempen (cf. Ibens 1976; De Boe & Lauwers 1980; De Boe 1988) die 
nochtans ook soms omvangrijke huizen toonde. Paalsporen en hun configuraties tot huizen werden 
toen echter in het Gentse blijkbaar verondersteld beperkt in omvang te zijn. Alle grote sporen 
werden immers consequent als ‘kuil’ gecatalogeerd, ondanks hun sprekende profiel van paalkuil.  

Mooie voorbeelden van miskende paalkuilen zijn ook de zgn. ‘kelderkuilen’ 10 en 16 uit Sint-
Martens-Latem (Vermeulen 1989: Fig. 25) die een zeer duidelijke paalkern bezitten en het typische 
revolvertasvormige profiel, het gidsfossiel bij uitstek voor (nok)staanderkuilen (Figuur 10.45). Toch 
werden deze palen als kelderkuil geïnterpreteerd en zijn de typische paalkernen uiteindelijk in de 
interpretatietekeningen verdwenen. Deze kuilen werden dan als annex van een klein gebouw gezien 
waarvan wel palen werden herkend (Vermeulen 1989: Fig. 21). Zodoende werd in het geval van Sint.-
Martens-Latem tot twee maal toe een deel van een kruisvormig huistype met twee traveeën gemist. 
Hetzelfde denkproces deed zich wellicht ook in Sint-Denijs-Westrem voor. 
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Figuur 10.44 Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld: nederzettingszone. (gedigitaliseerd naar: Vermeulen 1993: 
Fig. 9) A: alle sporen; B: interpretatie 1986; C: interpretatie 2008. 
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Figuur 10.45 Voorbeelden van niet als dusdanig herkende paalkuilen van huistype IIC uit Sint-Martens-
Latem (Vermeulen 1989: Fig. 21; 25). De kelderkuil was wellicht de echte nokstaander van een Type IIC huis 
waarvan de nokpaaltjes uit de tekening het eerste gebintendragende palenkoppel waren. 

Samenvattend is het ontdekken van het huistype II niet alleen te wijten aan een toename van het 
onderzoek maar ook in het herkennen van de grote aanlegkuilen als daadwerkelijke paalkuilen. 
Daarbij komt de kruisvormige configuratie die niet tot het evidente referentiekader behoort voor de 
rurale archeologie, en die ook de herkenning van een plattegrond in een sporencluster en / of 
tijdens noodonderzoek zoals in Sint-Denijs-Westrem sterk bemoeilijkt. Vergeten we ook niet dat een 
doorsnee Type IIB-huis meestal maar vier grondsporen nalaat en de grootste acht. Zelf 
constateerden we bij gelijkaardige noodarcheologische omstandigheden in Oostwinkel (De Clercq 
2005b) hoe we vertrekkend van één mogelijk paalspoor in het vlak we er vaak pas na lang zoekwerk 
in slaagden de resterende palen van een plattegrond in kruisvorm te vinden.  

Zelf hebben we ons overigens ook op een gelijkaardige wijze als in Sint-Denijs-Westrem danig 
vergist in een slechts deels in het vlak gelegen huis met slecht bewaarde potstal uit Berlare dat we 
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qua omvang en oriëntatie fout publiceerden (De Clercq et al. 2005b). Het gebouw was zo breed (12 
m) dat we dachten met de lengteas te maken te hebben en daardoor zagen we drie doorlopende 
wandpalen van de eigenlijke lange zijde interpretatief over het hoofd. Dit was o.i. te wijten aan het 
feit dat we zelf nog niet met deze zeer grote woonstalhuizen uit het gebied ten oosten van de 
Schelde en het Antwerpse (vaak tot 10 x 30 m groot) in aanraking gekomen waren tijdens 
veldonderzoek, waardoor deze dimensies niet tot ons referentiekader behoorden op het veld, zelfs 
al kenden we de desbetreffende publicaties waar deze huizen in voorkomen. 

Een gelijkaardig voorbeeld van stand-van-onderzoek-fouten en het ontbreken van een regionaal 
referentiekader kan worden gevonden in Kemzeke-Verkeerswisselaar waar uit een palenwolk met 
naastliggende spieker een huisplattegrond werd gedistilleerd die later als basis diende voor de 
reconstructie van de “Gallische Hoeve” te Destelbergen. Het weerhouden van dit huis uit de dichte 
palenzwerm is ons inziens in het licht van de hedendaagse bevindingen erg problematisch. De 
redenen zijn ondermeer dat de veronderstelde ingangen niet regelmatig zijn opgebouwd, dit in 
tegenstelling tot de gekende voorbeelden van ingangspartijen uit huizen uit de late IJzertijd, type 
Haps of zelfs recentere huistypes. Bovendien liggen de ingangen excentrisch ten opzichte van de 
totale lengte. Dragende palen, in het bijzonder voor de nokbalk, ontbreken volledig. Bovendien is 
ons geen enkele verwante plattegrond uit de late IJzertijd uit beter gedocumenteerde gebieden 
bekend. Uit het voorkomen van een zware spieker, enkele revolvertasvormige kuilen en wat 
Romeins importaardewerk (pers. meded. G. De Mulder) leiden we af dat deze palencluster tot een 
inheems-Romeins erf heeft behoort. In andere naburige sites uit de Romeinse periode zoals Sint-
Gillis-Waas-Kluizenmolen (Vermeulen et al. 1998) of Zele-Kamershoek bevatten de woonkernen van 
de boerderijen soms een dichte cluster van kleinere, plaatselijk diepere palen. Deze palenzwermen 
of palenwolken worden beschouwd als het gevolg van meerdere bijgebouwen die op dezelfde plaats 
werden herbouwd gedurende langere tijd. We denken dan ook dat het IJzertijdhuis van Kemzeke-
Verkeerwisselaar niet als woonhuis uit de late IJzertijd kan worden weerhouden. Hoogstens kan het 
om een bijgebouw gaan. 

De revisie van de bevindingen gemaakt in de drie genoemde sites illustreert treffend de 
beperktheid van de onderzoeksstand tot voor 1995. Door een gebrek aan regionale referentiekaders 
en een soort van psychologische blokkering in het aanvaarden van de omvang van paalkuilen 
bleven enkele huizen onontdekt. Vaak is er sprake van een versnelling in de kennis eens een type 
goed en wel herkend is, waardoor de voorbeelden plots overal opduiken, ook in oude opgravingen. 
Dit is wat hier gebeurde en het illustreert meteen ook de beperktheid van de nu gemaakte 
conclusies en hypothesen. 
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Figuur 10.46 Kemzeke-Verkeerswisselaar. Onzekere huisplattegrond (plan: J. Bourgeois) 

10.9 Aspecten van identiteit in de huisbouwtraditie. Huizen als 
sociale constructies 

10.9.1 Inleiding 

Naast een vormelijke classificatie voor de gebouwtypes proberen we ook tot een inzicht te komen in 
het huis als object van de materiële cultuur en de sociale systemen waar het uiteindelijk deel van 
uitmaakt (Samson 1990). Naast een puur taxonomische visie op huizen trachtten we ook een meer 
structuralistische en semiotische visie toe te passen, een “space-syntax” zoals die ook al voor villas 
werd toegpast (Scott 1990; Smith 1997). We doen dit door eerst het bredere sociaal-antropologische 
interpretatiekader te schetsen om dit vervolgens trachten toe te passen op de beschikbare gegevens 
uit het onderzoeksgebied. 

10.9.2 Sociaal-antropologisch kader 

De wijze waarop tijdens het bouwproces het huis uiteindelijk vorm kreeg, was bepaald door een 
specifieke reeks van factoren waaronder vooral de familiale en economische noden en de 
beschikbaarheid van materialen en technieken. Deze parameters stonden in dialectisch verband met 
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elkaar en de in het bouwconcept uitgekristalliseerde resultante werd in de lokale gemeenschap van 
generatie op generatie doorgegeven. Grotendeels zijn de genoemde elementen uiteindelijk 
gebaseerd op het landschappelijke kader waarin de lokale gemeenschap leefde. Boerenfamilies die 
in het kustlandschap woonden zullen bij de bouw van hun huizen immers rekening moeten 
gehouden hebben met de lokaal onvaste veenbodem, met harde windstoten en met een gebrek aan 
geschikt massief constructiehout zoals eik. Als herders, vissers en zoutzieders moesten ze in hun 
huizen staldelen en opslagplaatsen maken en de maatschappelijke context bepaalde misschien wel 
dat de ouders van het familiehoofd inwoonden in het huis. De boeren die de pleistocene 
landschapsdelen bewoonden zullen met dezelfde algemene basisideeën geconfronteerd zijn geweest 
maar zullen deze net door de verschillende landschappelijke context ook anders in de bouwwijze 
van het huis tot uitdrukking hebben gebracht; bijvoorbeeld door de nood om runderen te stallen, 
graan op te slaan of doordat ze in overvloed goed constructiehout ter beschikking hadden dat 
bijvoorbeeld toeliet om onder het dak zolders voor opslag te construeren. Deze dialectische 
verhouding tussen menselijke noden en landschappelijke determinanten zoals die in het 
bouwconcept van het huistype tot stand kwam, werd van generatie op generatie doorgegeven en 
behoorde tot het deels onbewuste handelingskader waarin de concrete bouwhandelingen vorm 
kregen. Zimmerman (1988) kon aantonen dat bepaalde architecturale kenmerken zoals de 
binnenindeling van woonstalhuizen volgens een zeer regelmatig stramien werden toegepast en dit 
in een uitgestrekt gebied van in de bronstijd tot in de vroege middeleeuwen. Dit wijst er op hoe 
bepaalde sociaaleconomische en uiteindelijk landschappelijke bepaalde parameters aanleiding 
hebben gegeven tot het ontwikkelen van een “logica van het gewone handelen” in het bouwen van 
woonstalhuizen.  

Door de steeds op dezelfde wijze herhaalde materiële handeling van het bouwen van het huis en 
daardoor ook door het toepassen van het achterliggende sociaaleconomisch en ideologisch model, 
werd de bouwtraditie bestendigd. De huizen, gerationaliseerd tot hun bouwconcepten, zijn bijgevolg 
een onderdeel van de habitus en de logica van het gewone handelen. Huizen zijn echter meer dan 
het louter het product van een in de habitus residerende vooringenomen set van vooral 
landschappelijk bepaalde handelingskaders. De huizen als focusplaatsen van het wonen, werken en 
leven zijn als materiële objecten immers het theater waarin culturele waarden en ideeën die het 
dagelijkse leven structureren, actief tot stand komen en bestendigd worden en ze bepalen mede 
daardoor de habitus. Bourdieu zelf sprak dan ook in het spoor van Heideger van een “dwelling-
habitus” (Bourdieu 1973). Het huis is dé plaats waar de kernfamilie als stamcel van de lokale 
gemeenschap leefde en waarin de culturele en sociale waarden van de groep tot stand kwamen en 
door handeling werden gereproduceerd. Huizen en bouwtradities van huizen brengen bijgevolg ook 
aspecten van de identiteit van de kernfamilie en de lokale gemeenschap tot uiting en helpen ze mee 
vorm te geven. Huizen kunnen arena’s worden om status of een andere vorm van sociale 
differentiatie van de inwonende kernfamilie tot uitdrukking te brengen. Naast de fysieke 
constructie “huis” is er dus vooral sprake van een sociale constructie “Huis” zoals Levi-Strauss 
(onder andere 1982; 1984; 1994) argumenteerde in zijn structuralistisch en sociaalantropologisch 
bepaald concept van “sociétés à maison”. Het Huis in de bijna dynastische betekenis van 
afstammingslijn of beter nog het “huishouden” is dé sociale basiseenheid van de lokale 
gemeenschap en staat vooral synoniem met verwantschapsaspecten en afstamming die op fysieke, 
materiële wijze in het huis tot uitdrukking komen. Daarmee benadrukt Levi-Strauss ook het belang 
van de tijdsdimensie waarin het huis wordt verder gezet, niet alleen door de biologische evolutie in 
de kernfamilie maar ook door het vasthouden aan het materiële bezit en bijgevolg ook tot de 
bouwtraditie. Vanuit dit perspectief kan een huis als een soort van territoriale “marker” aanzien 
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Het moge duidelijk zijn dat een analyse van de bouwtradities niet alleen een chrono-typologisch 
referentiekader voor het studiegebied kan aanreiken maar mogelijk ook een inzicht kan toelaten in 
de sociale systemen en aspecten van identiteit van de boerenfamilies- en gemeenschappen.  

10.9.3 Leven in het huis 

Over het leven in het huis of concreter nog, hoe de activiteiten binnen het huis ruimtelijk geschikt 
werden, is weinig tastbare informatie voorhanden. Dit is vooral te verklaren doordat men voor de 
binnenindelingen meestal lichte palen gebruikte die niet diep werden ingeplant en die bijgevolg ook 
archeologisch moeilijk traceerbaar zijn. Ook de haard was meestal ondiep aangelegd ondanks het 
feit dat hij hét centrale punt in het huis moet zijn geweest. Resten ervan werden aangetroffen in de 
woonhuizen van Nieuwkerken-Wallenhofwijk, Borsele-Ellewoutsdijk en op de terp van Serooskerke-
Wattelsweg. In de eerste twee gevallen lag de structuur centraal in het woongedeelte van het huis. 
De ingangspartijen van de huizen uit de Romeinse tijd bevonden zich centraal tegenover elkaar in 
de lange zijden (Figuur 10.48). Dit blijkt uit meerdere plattegronden waar ze geaccentueerd door 
enkele palen duidelijk herkenbaar zijn. Tijdens de bewoning konden de huizen aangepast worden 
aan de groeiende noden van de familie. In de meest extreme zin greep herbouw plaats op dezelfde 
locatie, soms dienden herstellingen uitgevoerd en vaak werden aanbouwen aangebracht aan de 
korte zijden. Complete herbouw op dezelfde locatie is vastgesteld in Aalter-Langevoorde, Brugge-
Refuge en Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen. Aanpassingen en vergroting zijn onder andere in 
Nieuwkerken-Wallenhofwijk en Evergem-Kluizendok geattesteerd.  
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Figuur 10.48 Voorbeelden van herbouw, reparaties, aanbouw en ingangen: 1: Brugge-Refuge; 2-3: Evergem-
Kluizendok; 4: Nieuwkerken-Wallenhofwijk; 5: Varsenare-d’Hooghe Noene; 6: Aalter-Langevoorde; 7: 
Kruibeke-Argex. 

Een essentiële verandering in het bouwconcept en in het eeuwenoude, onbewuste handelingskader 
moet de zeker omslag van twee naar eenschepig bouwconcept zijn geweest. Het was evolutie die 
zich in het studiegebied inzette tijdens de Flavische tijd en veralgemeende in de tweede eeuw. Deze 
transformatie bepaalde visueel en constructief de indeling van de woning. Een functioneel-
modulaire opbouw van het huis kon nu nog meer vanuit een lateraal dan vanuit een transversaal 
perspectief gebeuren (Figuur 10.49). Ook liet de nieuwe bouwwijze toe om het dakgewicht beter te 
verdelen en om bredere dwarsbalken aan te brengen wat dan weer een steviger zolderverdiep 
toeliet voor opslag en huisvesting. Wanneer we de opbouw van het huis volgens de traveeën en met 
de archeologisch vastgestelde binnenstructuren vergelijken dan kunnen we toch een sterke 
uniformiteit en continuïteit vaststellen. Zo vertoont het huis uit Maldegem-Katsweg (ca. 300BC) een 
sterk gelijkaardige opbouw als de recentere huizen uit de Romeinse tijd, en dit zowel voor het kust- 
als niet-kustgebied. Steeds komt een drievoudige opbouw naar voor die functioneel verklaarbaar is 
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in staldeel, woondeel en wellicht werk- en opslagdeel. In Merelbeke-Axxes en Sint-Gillis-Waas-
Kluizenmolen werd het woon- en stalgedeelte van het huis door een wand gescheiden waarin een 
doorgang was aangebracht. De stalgedeelten namen zo’n 1/3e van het totale huisoppervlak in. Op 
basis van het huis van Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen blijkt dat de resterende 2/3e van het 
oppervlak verdeeld kon worden in 1/3e woonruimte (centraal) en 1/3e opslagruimte, te oordelen 
aan de twee ordelijk geschikte kuilen die in dat huisdeel lagen. Eén huis uit Brugge-Refuge bezat een 
dubbele potstal (één aan elke zijde) maar het is niet zeker als ze beiden gelijktijdig actief waren. In 
de meeste gevallen was het staldeel echter tot ca. 1/3e van de huisoppervlakte beperkt. Waar geen 
staldelen aantoonbaar zijn blijkt de ruimte binnen de palenzetting van het gebouw dezelfde omvang 
te hebben als die van het woongedeelte in de huizen met staldeel. In het bijzonder gaat het dan over 
de kleinere, oudere huizen Type IA-B, IIA, B (supra). Duidelijke staldelen zijn bovendien ook maar 
vanaf het midden van de tweede eeuw aantoonbaar. Het gebouw uit Maldegem-Katsweg (ca. 300BC) 
was zeker een woonstalhuis, doch voor de tijd tussen 300BC en 150AD zijn er geen aanwijzingen 
voor stalling van dieren en mensen onder hetzelfde dak. Naast een functie als stal, slaap- en 
eetplaats moeten in de huizen ook activiteiten zoals weven en spinnen hebben plaatsgevonden. 
Deposities van weefgewichten in nokstaanders of kuilen bij de huizen zijn hier goede aanduidingen 
voor.  

Door de beter bewaringscondities kon in Borsele-Ellewoutsdijk ook een goed inzicht verkregen 
worden in de binnenindeling van de huizen (van der Heijden & Sier 2006: 37-38). Er bleek dat het 
eigenlijke woongedeelte met de centrale haard als een aparte ruimte van ca. 6 bij 6m afzonderlijk 
binnen de grotere huisconstructie was gebouwd. Deze woonruimte was van vlechtwerkwanden 
voorzien die dicht tegen de vlechtwerkwanden van de buitenzijde van het huis aanlagen, waardoor 
een aparte, extra geïsoleerde ruimte ontstond. Binnen de wooneenheid werd nog een kleine 
vierkante zone van 2.5 bij 2.2m aangebracht. De functie daarvan is onzeker, al suggereren de 
opgravers dat het een slaapkamer was. Het deel van het huis dat zich tussen deze wooneenheid en 
het eigenlijk huiseinde bevond, situeerde zich zeker nog onder het dak en was misschien een 
overdekte werkruimte. 

Uit de gegevens kunnen we samenvattend afleiden dat de ruimtelijke organisatie van het wonen 
van mens en dier onder hetzelfde huisdak volgens vrij gestructureerde principes verliep. De haard 
lag centraal in het woongedeelte van het huis, dieren werden gehuisvest aan de koudere zijden van 
het complex in een ruimte die ongeveer 1/3e van het huis in beslag nam. Sommige plattegronden 
geven aanduidingen voor een verdere indeling van het huis in werk- of woonruimten. De hier 
vastgestelde modulaire opbouw sluit aan bij wat Zimmerman (1992) al voor grotere gebieden in 
Noordwest-Europa had aangetoond (supra). Blijkbaar behoorden de plaats en de grootte van het 
deel van het huis dat voor de dieren werd voorzien ook tot het in de habitus vastgelegde 
handelingskader bij de bouw van het huis. 
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Figuur 10.49 Modulair-functionele opbouw van huizen uit de late IJzertijd (gebouw linksboven) en de 
Romeinse tijd in het gebied. 



 

334 
 

10.9.4 Het levende huis 

Gerritsen (2003) beschreef uitvoerig hoe de levensloop van de huizen nauw in verband stond met 
die van z’n bewoners maar ook verbonden was met het verleden en de plaats. Verschillende 
aspecten wijzen op de culturele biografie en de sociale dimensie van de huizen. Hoger wezen we al 
op de beperkte dimensies van de boerenhuizen op de dekzandgronden met woongedeelten waarin 
wellicht een kernfamilie met een zestal leden woonde. De levensduur van een huis stemt 
vermoedelijk overeen met die van één à maximaal twee generaties bewoners en de levensloop van 
beiden was nauw met elkaar verbonden. Het optrekken van het huis als focuspunt in het leven van 
de kernfamilie en als omhulsel voor de haard was ongetwijfeld met een hele reeks rituelen 
omkaderd waarvan de meeste ons ontgaan. Ook het verlaten van het huis en de opzettelijke 
vernieling ervan (“domicide”: Poteous 1995; Stevanovic 1997) werden gesymboliseerd in deposities. 
Sommige van de handelingen bij het bouwen en het verlaten van het woonhuis worden ook 
daadwerkelijk in de archeologische resten weerspiegeld. Zo kunnen we ons afvragen als de 
dominante oriëntatie volgens NW-ZO richting niet door rituele, mogelijk sterrenkundig bepaalde 
inzichten verliep. In meerdere huisplattegronden werden ook bijzondere deposities aangetroffen 
(Figuur 10.50) (Tabel 10.7).  

Tabel 10.7 Lijst van de deposities in huizen uit het niet-mariene deel van het studiegebied 
Site Materiaal Plaats Referentie 

Aalter 
Langevoorde 

glazen graal; armband nokstaanders 
De Clercq & Mortier 2003 vuurbokfronton, versierde 

scherf, maalsteen 
kuilbodem 

Beernem 
Sluis 

weefgewicht nokpaal Hollevoet 2006 

Berlare 
N445 

wetstenen 
nokpaal, ingangsgpaal 

potstal 
De Clercq et al. 2005b 

Evergem 
Kluizendok 

wetstenen nokpalen, ingangspalen 
Laloo 2008 

Kruik nis in grote kuil 
Knesselare 
Flabbaert 

beker, kom; wetsteen ingangspaal 
Thoen & Sas 1993; De Clercq 

& Thoen 1998 
Knesselare 

Kouter 
kom ingangspaal 

De Clercq, Hoorne & 
Vanhee 2009 

Sint-Denijs-Westrem-
Vliegveld 

wetsteen ingangspalen 
Vermeulen 1993 

weefgewichten palen (type onbekend) 
Sint-Denijs-Westrem 

The Loop 
wetstenen, bord, maalsteen hoekpalen, ingangspalen Hoorne et al. 2008 

Varsenare 
d’Hooghe Noene 

weefgewichten nokpaal; naastliggende kuil Hollevoet 1997/1998 

Zele 
Kamershoek 

wetstenen eindpunt gracht De Clercq et al. 2005d 

Zomergem 
Boven 

vuurbokfronton; 
weefgewicht 

stort in gracht De Clercq & Thoen 1998 

 
Er zijn ook aanwijzingen dat de bewoners van het huis groot belang hechtten aan het vuur en de zon 
of de maan. Uit een grote nokstaander van een Type IIE-huis uit Sint-Denijs-Westrem stamt een 
terra sigillata bord Drag. 36 dat op opvallende wijze werd gebroken door een cirkelsegment op 
verzorgde wijze uit de rand te breken en de breukranden egaal bij te vijlen (Figuur 10.51). Het bord 
is bovendien in twee stukken gebroken doordat het met een nagel werd doorboord. De binnenzijde 
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was opvallend aangetast. Het deponeren op kuilbodems en in paalgaten van aardewerk met 
bewuste, halfcirkelvormige uitkervingen kon men ook frequent in Tongeren (A. Vanderhoeven, 
VIOE, pers. meded.) en Velzeke (G. De Mulder, Ugent, pers. meded.) opmerken en werd ook daar met 
rituele handelingen gerelateerd. Het uithalen van een segment zou in verband kunnen staan met de 
symboliek van het licht, maansverduisteringen en in het bijzonder het achtervolgen van de maan 
door een hond of wolf (die er een stuk trachten uit te bijten), een mythe die weerklinkt in de 
Oudnoorse mythologie (mythe van mani en sköll: Otten 2004). In een hoekpaal van hetzelfde 
gebouw werd overigens een intacte maalsteen gevonden, wellicht ook een object met symbolische 
waarde. Dat (nok)staanderkuilen van huizen uitgelezen plaatsen waren voor religieuze depositie om 
de goden gunstig te stemmen of te danken, werd al voor prehistorische en Romeinse perioden 
vastgesteld op verschillende nederzettingen in Nederland. Bouw- en verlatingsoffers werden in de 
MDS-zone door Gerritsen (2003: 79ev) en voor enkele Romeinse vindplaatsen in Limburg (Van Hoof 
2007) immers al aangetoond. Het betrof meestal aardewerk en zelden wat metaal. 

 

Figuur 10.50 Huizen met aanduiding van de paalkuilen waar wetstenen in werden aangetroffen. (1-3, 5: 
Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld & The Loop; 4: Knesselare-Flabbaert; 6: Evergem-Kluizendok; 7: Berlare-
N445). 

Dat het gezin de band met de goden en / of de geesten en voorouders nauw aanhaalde bij de bouw 
en bij de verlating van het huis blijkt uit tal van vondsten in en rond de constructie en in de 
paalkuilen in het bijzonder. Het is echter vaak moeilijk om een onderscheid te zien tussen bouw- en 
verlatingsoffers. Van sommige vondsten zoals maalstenen is het ook verre van zeker dat we ze als 
depositie moeten aanzien vermist ze ook als stut in de paalkuilen konden geplaatst worden. Toch 
zijn er enkele gevallen bekend (Evergem-Kluizendok; Sint-Denijs-Westrem-“The Loop”) van het 
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voorkomen van de plaatsing van volledige maalstenen of van depositie bij de ingangspartijen of in 
de hoeken van de gebouwen.  
Eerder bijzondere vondsten waren de twee objecten in glas uit telkens de oostelijke nokstaander van 
twee elkaar op dezelfde plaats opvolgende Alphen-Ekerenhuizen (Type IA) uit Aalter-Langevoorde. 
De delen van een glazen armband en glazen kraal kunnen een aanduiding zijn voor de sterke 
continuïteit in de plaats en aard van de deposities die men deed bij de bouw van een huis. Een meer 
frequent aangetroffen depositie in paalkuilen, ook na revisie van oudere publicaties, zijn wetstenen. 
Deze langwerpige werktuigen uit glimmende zandsteen (kwartssoffylade), vonden dikwijls een 
geschikte depositieplaats in de palen in het midden van de lange zijde van het huis, bij de ingang 
dus, maar ook in de nokpalen van de korte zijden. Ze werden ook in bijgebouwen (Evergem-
Kluizendok) en op eindpunten van grachten gevonden (Zele-Kamershoek). Meestal zijn het 
beschadigde stukken maar in sommige gevallen zoals in Berlare-N445 komen ze in meerdere 
exemplaren in dezelfde context voor. 

Het veelvuldig voorkomen van wetstenen in palen van huizen ( Figuur 10.50) vormt in elk geval 
een merkwaardige bijzonderheid voor de regio die weinig parallellen kent erbuiten en een inzicht 
toelaat in de specifieke rituelen en de bredere sociaalideologische context die met het bouwen en 
verlaten van het huis in het gebied gepaard ging. Net als de maalstenen zijn deze objecten 
verwijzingen naar de oogst, hier via een functie in het scherpen en het slijpen van de zeis. Onder 
oogst moet hier overigens niet alleen het gemaaide en gedorste graan begrepen worden maar 
evenzeer gemaaid en gedroogd gras. Een geslaagd hooiseizoen was immers essentieel voor de 
succesvolle overwintering van het vee op de boerderij. Het is niet ondenkbaar dat het offeren van 
deze oogst-gerelateerde voorwerpen in cruciale bouwtechnische onderdelen van het gebouw een 
hoopvolle referentie maakt naar een succesvolle oogst, en bij uitbreiding naar vruchtbaarheid en de 
continuïteit van het leven, ook voor het gezin. Vooral de vondst van wetstenen maar ook aardewerk 
(oorspronkelijk met inhoud wellicht) bij de ingangspartijen van de gebouwen is van groot belang. Bij 
de ingang grijpt immers de transitie plaats van de wereld van microkosmos van de kernfamilie naar 
de macrokosmos van de wereld daarbuiten net zoals dat bij deposities op de grenzen van de 
boerderij het geval was (infra). Met de deposities op grenzen worden ook de voorouders geëerd. 
Maar ook offers in nokstaanders zijn natuurlijk beladen met symboliek. Meer nog dan gelijk welke 
andere palen dragen de zware middenstijlen het dak en symboliseren zij de beschutting van het huis 
en dus de kernfamilie. 

Deposities van weefgewichten in nokstaanders zoals in Beernem-Sluis of Varsenare d’Hooghe 
Noene en mogelijk ook Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld geven ook de ritueel geladen band aan die 
bestond tussen huis en huisnijverheid. Zeker de vondsten in Varsenare zijn bijzonder omdat 
aardewerk uit dezelfde nokstaander past aan dat uit een grote kuil die buiten het huis maar in het 
verlengde van de as van de nokstaanders was gelegen. Meerdere complete handgevormde 
verbrande potten die eerst als pottenbakkersafval werden aanzien (Hollevoet 1997-1998) zijn 
wellicht als ritueel verbrand huisraad te beschouwen dat met een verlatingsritueel in verband kan 
worden gebracht. In dezelfde kuil werd immers ook verbrande weefgewichten, kruikwaar en enkele 
individuen vroege Belgische Waar gevonden zodat de hypothese van pottenbakkersafval heel 
onwaarschijnlijk is. Duidelijke sporen van misbakking ontbreken overigens ook en de scheefgezakte 
vormen kunnen evengoed secundair vervormd zijn op een wijze zoals dat bij grafgiften het geval is 
die nabij een brandstapel stonden. Gelijkaardige vondsten met verbrand huisraad zijn goed 
gedocumenteerd in Nederland (van den Broecke 2002; Gerritsen 2003: 95-102) en het lijkt er sterk op 
dat vuur steeds een grote rol speelde in het verlatingsritueel, al van in de prehistorie (Brück 1999; 
Van Hoof 2000). Ook grote concentraties van verbrande huttenleem zoals in Lafelt (Limburg: 
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Pauwels, Vanderhoeven & Vynckier 2000) zijn aanduidingen voor deze rituelen. In sommige 
gevallen werd het hout van de huizen ook terug uitgegraven en misschien herbruikt. Duidelijke 
sporen van het ontgraven van zware staanders werden vastgesteld in Merelbeke-Axxes en Sint-
Denijs-Westrem-The Loop.  

 

Figuur 10.51 Enkele bouw- of verlatingsoffers uit huizen (Bovenaan: Knesselare-Flabbaert: paal bij ingang; 
midden: allen: Berlare-N445: nokstaander korte zijde; onderaan: Sint-Denijs-Westrem-The Loop: 
nokpaal)(sch.:1/3e). 

Naast onvergankelijke materialen moeten ook biologische objecten gedeponeerd zijn. Deposities 
van voedsel en planten of dieren vormden misschien wel de meest courante offers bij de bouw of 
verlating van de huizen en woonkernen. Spijtig genoeg is dit in de droge zandgronden meestal niet 
meer achterhaalbaar. Een uitzondering hierop vormen de vondsten van concentraties van 
verkoolde plantenresten zoals eikels. In Zele-Zuidelijke-Omleiding troffen we in een paalgat van een 
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slechts deels in het vlak gesitueerd gebouw een grote concentratie verkoolde eikels aan. Men zou dit 
als een weggegooide groep te hard geroosterde eikels kunnen aanzien (De Clercq et al. 2003a: 27). 
Toch zijn er ook op andere locaties concentraties van eikels gevonden op vreemde plaatsen. Zo werd 
in Evergem-Kluizendok bij het aanbrengen van een houten bekisting bovenop een al bestaande 
vlechtwerkwaterput een duidelijk geconcentreerde groep onverkoolde eikels zonder bladeren, 
takken of omhulsels in de aanlegkuil en tegen de bekisting aan gestort, terwijl op de bodem van een 
andere put een dichte laag van onverkoolde eikels lag (De Clercq et al. 2007: 64). Deze vondsten laten 
ook een mogelijk rituele interpretatie toe en zijn niet onbekend in rituele context (Gerritsen 2003: 
90-91). Ze wijken in elk geval af van de met graansoorten gemengde en verkoolde eikels gevonden in 
een silo te Evergem-Ralingen die als een voedselvoorraad worden beschouwd (De Ceunynck 1984). 
Specifiek voor de kustlandschappen moeten we zeker nog een mogelijke depositie in Borsele-
Ellewoutsdijk aanhalen. In een kuil onder de korte zijde van huis 5, werden acht zorgvuldig 
gestapelde en bewerkte stukken els en berk gevonden. Ze lagen op een bed van fijn gras en waren er 
ook weer door afgedekt. De palen van de korte zijde van het huis werden tot net boven de 
gestapelde palen in de bodem geslagen. De vondst wordt door de opgravers ook als een bouwoffer 
begrepen (Sier 2003: 51-52).  

Vanzelfsprekend zullen de archeologische resten van deze rituele activiteiten discussie en 
meervoudige interpretaties blijven oproepen. Toch denken we dat met de hoger vermelde vondsten 
het duidelijk is dat de boerenfamilies uit het studiegebied hun levensloop en die van het huis nauw 
met elkaar verbonden zagen en dit via bouw- en verlatingsoffers in en bij het woonhuis tot 
uitdrukking brachten. Vooral op scharniermomenten zoals bouwen en verlaten en op 
scharnierplaatsen zoals essentiële dragende elementen van de constructie of bij de ingang van het 
huis kwamen deze opvattingen en handelingen tot materiële uitdrukking. Voor zover we nu kunnen 
nagaan bracht men met deze activiteiten waarschijnlijk aspecten van vruchtbaarheid en daardoor 
ook de goede verderzetting van de levenscyclus en de groepsidentiteit van de kernfamilie en het 
huis tot uitdrukking. Elementen uit de materiële cultuur van het dagelijkse leven en geassocieerd 
met bijvoorbeeld oogst, voedsel en weven speelden hierin een grote rol. Bij sommige hiervan is het 
duidelijk dat hun vernietiging, al of niet met vuur, een belangrijke rituele handeling vormde. 

10.10 Synthese en besluit 

Uit het onderzoek is het mogelijk gebleken een eerste inzicht te bekomen in de karakterisatie, de 
transformatie en de sociale betekenis van de woonhuizen van de boerderijen. Er werd een verschil 
vastgesteld tussen het kustlandschap en de pleistocene gebieden. Alhoewel sprake mag zijn van een 
polymorfe bouwtraditie voor wat betreft eerstgenoemd gebied, blijkt toch duidelijk dat de traditie 
van drieschepige huizenbouw er zeker aanwezig was. Daarmee sluit dit gebied aan bij de rest van de 
Nederlandse en Noordwest-Duitse kustgebieden. De lange huizen waren bovendien geschikt voor de 
landschappelijke en klimatologische condities van de kustlandschappen. Ze konden in hun 
loopstallen en geassocieerde kralen schapen huisvesten. Op het pleistoceen werd een andere 
huistraditie opgemerkt. Voor de late IJzertijd zijn er spijtig genoeg nog geen voorbeelden van 
huizen bekend uit de La Tène III, maar de iets oudere gebouwen suggereren wel een verwantschap 
met de huizen van het type Haps. Voor de Romeinse periode konden we een typochronologie 
ontwikkelen voor de meest courante gebouwtypen. Deze behoeft zeker nog verdere verfijning en 
bijstelling doch legt de basisschema’s van de evolutie ervan vast.  
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Het woonhuis als centrum van de woonkern en de boerderij werd meestal volgens NW-ZO-richting 
gebouwd en was omgeven door bijgebouwen. Een waterput lag op ongeveer 20m afstand. In de 
vroeg-Romeinse tijd blijken de hoofdgebouwen nog steeds tweeschepig te zijn maar vanaf de 
Flavische tijd al kwam een nieuwe bouwtraditie in zwang waarin door een verdeling van het 
dakgewicht over enkele palen men tot een éénschepig karakter van de ruimte kwam. Deze 
bouwwijze met kruisvormige palenconfiguratie waarin slechts enkele paalkoppels in de wanden en 
één nokstaander in elk korte zijde het dakgebinte droegen, lijkt in de huidige onderzoeksstand in 
België vrij specifiek te zijn voor het westelijke deel van het studiegebied maar kan zich nog 
uitbreiden naar het oosten of zuiden toe indien daar meer onderzoek komt. Het is ons inziens een 
fundamentele verandering omdat het een omslag teweeg bracht in hoe een huis ruimtelijk werd 
ingedeeld. Niet alleen werd meer ruimte gecreëerd, de indeling in functionele modules kon ook 
visueel een meer lateraal dan voorheen transversaal karakter aannemen. De nieuwe bouwwijze liet 
ook toe om een steviger gestutte zolder te bouwen, wat op zijn beurt meer perspectieven opende 
voor opslag en huisvesting. Bovendien werd een gradueel toenemende vergroting van de 
woonhuizen opgemerkt, samen met een verdere bouwtechnische evolutie naar gelijke 
krachtenverdeling over de wanden van het huis via een muurbalk. Deze transformatie lijkt vooral in 
het oostelijk gebiedsdeel meer uitgesproken te zijn. De opkomst van nieuwe huistypes staat ons 
inziens deels in verband met de opkomst van de potstal en dus een wijziging in het agrarisch regime 
vanaf het midden van de tweede eeuw. Naar grootte en samenstelling van de boerenfamilies toe lijkt 
er echter weinig evolutie merkbaar te zijn. De kernfamilies voerden met de bouw en verlating van 
hun huis als focusplaats van de boerderij en de familiale identiteit meerdere rituele handelingen uit. 
Deze kregen een archeologisch zichtbare neerslag in de scharnierplaatsen van de huisconstructie 
zoals hoeken, ingangen en nokstaanders en symboliseerden wellicht ook scharniermomenten uit de 
levenscyclus van gezin en huis. Waarschijnlijk werden met de offers vruchtbaarheidsaspecten, de 
identiteit van de familie en een hoop op continuïteit voor gezin en bedrijf tot uitdrukking gebracht. 
Doorheen de transformatie van de huistraditie is duidelijk gebleken hoe in het eeuwenoude 
materiële handelingskader waarin de huizen werden opgetrokken, wijzingen konden ontstaan. Deze 
veranderingen stonden in verband met transformaties in het agrarisch regime, en mogelijk ook in 
het landschap waarin dat agrarisch regime wortelde. 
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Hoofdstuk 11  

Rituelen en identiteit 

11.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen aspecten aan bod die verband houden met de wijze waarop de lokale 
gemeenschappen hun relatie met de kosmologische wereld vorm gaven; hoe hun identiteit ritueel 
en religieus tot uitdrukking kwam en hoe door handelingen de identiteit van de gemeenschappen 
terug werd bestendigd. We mogen gerust aannemen dat het dagelijkse leven van de pre- en 
protohistorische boerengemeenschappen doorweven was met tal van ritueel geladen handelingen 
waarvan slechts een deel materieel tot uitdrukking werd gebracht en nog een kleinere fractie bij 
archeologisch onderzoek wordt teruggevonden of herkend. Het ontbreken van botmateriaal in het 
grootste deel van het gebied ontzegt ons bijvoorbeeld niet alleen heel wat economische informatie 
maar zorgt ook voor een gebrek aan goed inzicht in de rituele deposities zoals die uit de omringende 
gebieden bekend zijn. Ook ontbreken ons de mythen waarin de oorsprong van de godenwereld en de 
gemeenschap en hun onderlinge relatie werden verklaard en vastgelegd. Betekenis geven aan de 
overblijvende aspecten, bovendien vanuit een hedendaags perspectief op religie en de verleden 
maatschappijen, is dus alles behalve evident.  

Als uitgangspunt in dit hoofdstuk geldt niettemin de holistische idee dat alle leven en materie 
uiteindelijk tot de goden, geesten en voorouders toebehoort en dat voor zijn voortbestaan de mens 
afhankelijk is van een continue interactie met deze scheppers (Derks 1998: 74). Vanuit dit 
perspectief kan men het landschap en de menselijke actie daarin als een religieus continuüm 
beschouwen. We hebben er dan ook voor gekozen om de handelingen die met religie in verband 
staan vanuit een holistisch perspectief van het landschap als cultusarena te bekijken en om zowel 
aspecten van begraving, cultusplaatsen als domestieke cultus en rituele deposities in één hoofdstuk 
te behandelen. 



 

342 
 

11.2 De dodenzorg 

11.2.1 Typering van de grafritus 

De dood van een lid van de lokale gemeenschappen moet voor de kleine boerengemeenschappen 
ongetwijfeld een gebeurtenis zijn geweest die aanleiding gaf tot meerdere rituele handelingen die 
als doel hadden om de ontstane sociale wanorde in de wereld van de levenden te herstellen. De dode 
zelf onderging daarbij een “rite de passage” waarna uiteindelijk ook de kosmologische orde was 
hersteld en hij onder de voorouders opgenomen werd. Aarts & Heeren omschreven recent (2007) 
heel treffend de problematiek van de dood vanuit cultureel-antropologisch perspectief waarbij ze de 
verschillende stappen in de overgangsritus ook archeologisch duidden. De stappen die in een 
funeraire ritus gezet worden zijn echter vaak archeologisch moeilijk traceerbaar en ongetwijfeld 
ontgaat ons een groot deel van een complexe ketting van handelingen die slechts een beperkte 
materiële neerslag kennen in de laatste schakel. Sinds 1990-1995 werden op meerdere locaties in het 
studiegebied graven en grafvelden aangetroffen die op zich een groot potentieel hebben in de 
kennisverruiming van het grafgebruik. Door het groot gebrek aan uitgewerkte opgravingen, 
multidisciplinair onderzoek of de toegankelijkheid voor studie van de grote grafvelden moeten we 
noodzakelijkerwijze vaststellen dat de werkelijke vooruitgang in kenniswinst bedroevend laag is. 
Toch zullen we op basis van eigen opgravingen en een overzicht van de bestaande 
opgravingsrapporten trachten een status quaestionis van het grafgebruik te bieden en waar 
mogelijk deze aan te vullen met nieuwe inzichten. 

11.2.1.1 De Late IJzertijd 

De kennis van grafritus uit de late IJzertijd is helaas, zoals ook de bewoning uit die tijd, uiterst 
schraal. Slechts één begraafplaats dateert met zekerheid uit de laatste eeuw voor de jaartelling: 
Ursel-Rozestraat (Figuur 11.1)(Bourgeois et al. 1987; Bourgeois 1998)1. Het betreft een goed 
onderzochte vindplaats die bovendien de complexe culturele biografie van de begraafplaatsen uit de 
pre- en protohistorie in alle detail illustreert (infra). De site levert ook informatie op over de 
continuïteitsproblematiek van het grafgebruik tussen de late IJzertijd en de vroeg-Romeinse periode 
en over het ontstaan van de courante grafritus in de daarop volgende eeuwen. Op deze 
begraafplaats werden 69 crematiegraven onderzocht met een polymorfe graftypologie, gaande van 
een klassiek urnengraf (Urnengrab), een urnengraf met brandstapelresten (Brandschüttungsgrab) 
waarvan een variant wellicht in een organische container, een beenderpakgraf (Knochenlager) en tot 
slot een brandrestengraf (Brandgrubengrab) waarin alle resten van de brandstapel (houtskool, as, bot 
en grafgiften) in een kuil werden gestort en weer toegedekt. In het nabij gelegen grafveld van Ursel-
Konijntje (Bungeneers, Delcourt & Rommelaere 1988) dat dateert uit de periode Flavische tijd - 
tweede eeuw, was slechts het laatste graftype in gebruik. Dit suggereert een significante 
verschuiving naar de selectie van één graftype dat vanaf de Flavische tijd systematisch werd 
aangewend en ook in omvang toenam in vergelijking met de vorige periode (Vermeulen 1992a: 233; 

                                                             
 
 
1 Vermeulen & Bourgeois (200: 148) geven een lijst van protohistorische grafvelden. De daar als late IJzertijd aangeduide 
sites zijn meestal geen sites uit La Tène III maar wat oudere sites. 
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Bourgeois 1998: 124). Waar we de veralgemening van het graftype vanaf de Flavische tijd 
onderschrijven zijn er misschien toch enkele kanttekening mogelijk bij de origine ervan. Binnen de 
begraafplaats van Ursel-Rozestraat dateert er immers geen enkel brandrestengraf met zekerheid uit 
de late IJzertijd. Noch de 14C-dateringen, noch de grafgiften geven een eenduidige aanwijzing 
hiervoor. Bij de grafgiften is het handgevormde aardewerk met halsribbels immers een gidsfossiel 
voor de tijd tussen 200BC en 60AD, en ijzeren fibulae werden ook in de graven uit de eerste eeuw AD 
in Oostwinkel-Leischoot aangetroffen. Sommige radiokoolstofdateringen (zoals bv. graf 9 en graf 37: 
1905+/-35BP en 1820+/-70BP) suggereren zelfs dat het grafveld langer in gebruik bleef dan de vroeg-
Romeinse tijd. We achten een origine van het brandrestengraf in de La Tène III zeker niet 
onmogelijk en wellicht zelfs plausibel, maar echt harde bewijzen onder de vorm van goed 
gedateerde grafcontexten ontbreken echter nog. Ondertussen is met de opgravingen van de eerste 
eeuwse begraafplaatsen van Oostwinkel-Leischoot en Maldegem-Baaikensedeweg ook bevestigd dat 
het brandrestengraf vanaf de eerste helft van de eerste eeuw dominant werd. Als de slechte 
bewaring hier geen rol gespeeld heeft, zou men evenwel kunnen aanmerken dat de typische 
rechthoekige vorm inderdaad pas later, vanaf de Flavische tijd werd veralgemeend. 

 

 

Figuur 11.1 Ursel-Rozestraat. Cultus- en begraafplaats uit de Bronstijd, Ijzertijd en vroeg-Romeinse 
periode. (Vermeulen & Bourgeois 2000: 155) 
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11.2.1.2 De Romeinse tijd 

Het onderzoek naar de grafvelden en de grafritus in het gebied tijdens de Romeinse tijd kent een 
langere traditie en bredere onderbouwing met data dan dit het geval is voor de late IJzertijd, te 
beginnen met de jarenlange systematische opgravingen te Destelbergen-Eenbeekeinde door het 
toenmalige Seminarie voor Archeologie van de Universiteit Gent. De typering van de grafritus werd 
–ondermeer door ervaringen in Destelbergen- vooral door A. Van Doorselaer op punt gesteld (Van 
Doorselaer 1964; 1967a; 1969; Van Doorselaer & Rogge 1985). Hij definieerde het brandrestengraf als 
een kenmerkende inheems-Romeinse begraafwijze voor de Schelde- en Leievallei. Sinds het midden 
van de jaren ’80 van vorige eeuw is duidelijk geworden dat dit grafgebruik zich ook ver buiten de 
Scheldevallei uitstrekte, met name in het zandige hinterland van het kustgebied rond Brugge (zie 
o.a. Hollevoet 1992) en ook zuidelijker op de meer lemige bodems van de civitas tot in Menen 
(Dhaeze & Verbrugge 2007a,b). Het gaat dus om een zeer wijd verbreide grafritus. Van Doorselaer & 
Rogge (1985) onderscheidden drie delen in het funerair proces dat tot het brandrestengraf leidde. In 
een eerste stap werd de dode verbrand op een gemeenschappelijke brandstapel, vervolgens plaatste 
men een deel van de crematieresten als pars pro toto in de grafkuil en tot slot kon de rest van de 
brandstapelresten in een grote sacrale of collectieve kuil worden gestort. Ook toonden ze aan dat 
deze ritus tot in de vroege middeleeuwen in zwang bleef. Niet over het graftype dan wel omtrent de 
grafritus bestaan er echter nog steeds heel wat problemen, niet in het minst omdat de sacrale kuilen 
tot op heden slechts in Destelbergen en Velzeke bekend zijn. Brandstapels zijn ook zeldzaam maar 
dit kan met hun ondiepe ingraving verband houden. Feit is wel dat crematieresten zo goed als altijd 
ontbreken in brandrestengraven, wat mogelijk niet enkel in verband te brengen is met een 
ontoereikende crematietemperatuur vermits soms wel bot in de graven zit. De invloed van de 
zuurgraad van de bodem, de crematietemperatuur of het effect van de houtskool op het bot spelen 
hierin mogelijk een rol, maar deze mogelijke effecten zijn echter nog niet onderzocht (Vermeulen 
1992a: 230) en dat blijft spijtig genoeg tot op heden zo. Slechts heel recent werd er overigens een 
begin gemaakt van een geïntegreerde multidisciplinaire studie en publicatie van grafvelden in de 
regio met vooral veel aandacht voor de paleo-ecologische aspecten (houtskoolonderzoek, zaden en 
vruchten, stuifmeelonderzoek) (De Groote et al. 1999/2000; In ’t Ven et al. 2005b). Het aantal (2) van 
deze onderzoeken is echter nog te laag om patronen op te leveren of om meer algemene conclusies 
te trekken.  

Omtrent de morfologie van het brandrestengraf is er wel wat meer duidelijkheid. Vrijwel steeds 
handelt het om een rechthoekige tot langwerpig ovale kuil waarin de brandstapelresten bestaande 
uit houtskool, as, wat verbrande grafgiften en heel zelden wat bot in de kuil werden gestort en terug 
met de uitgegraven grond werden afgedekt. Dit levert een in doorsnede en in grondplan typisch 
lensvormig profiel op. Naast de rechthoekige graven zijn er ondertussen ook vierkante, ronde en 
zelfs driehoekige brandrestengraven gekend. Waar de bijzettingen rechthoekig zijn, valt op dat ze 
meestal volgens de semicardiale windrichtingen georiënteerd liggen zoals in Sint-Denijs-Westrem 
(Vermeulen 1992a: 233 maar wel niet toevallig zoals daar aangegeven), net als de huizen overigens 
(supra). De grafgiften konden al of niet in verbrande toestand tussen de brandstapelresten gemengd 
worden, er bovenop gedeponeerd zijn, of in een nis worden bijgezet. Deze laatste bevond zich soms 
onder of naast het graf aan de lange of korte zijden. Opvallend is evenwel de enorme variatie in het 
grafgebruik, vooral dan voor wat betreft de deponering van grafgiften. In Sint-Denijs-Westrem en 
Waasmunster-Pontrave bleken nissen zo goed als afwezig en werden de bijna altijd van vuur 
getekende bijgaven op de brandstapelresten geplaatst. In Oostwinkel-Leischoot, Oudenburg-
Sportveld of Sint-Martens-Leerne-Damstraat daartegen was de situatie net omgekeerd. Zeer recent 
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vergelijkend masteronderzoek naar de grafritus van het brandrestengraf in het noorden van de 
civitas Menapiorum op basis van 13 grafvelden, onderstreept deze grote onderlinge verschillen en 
mogelijk zelfs microregionale diversiteit in grafritus maar geeft meteen ook de zeer grote en 
dringende nood aan tot systematisering en uitdieping van het onderzoek (Deconynck 2008). 

Naast de brandrestengraven als overheersend graftype zijn er ook nog andere graftypes gekend. 
Deze werden steeds gedocumenteerd in de grote groepsbegraafplaatsen van de vici en / of castella. 
Mogelijk is deze polymorfie een statistisch gevolg van de grote aantallen graven die daar 
voorkomen: hoe meer graven, hoe groter de kans een zeldzaam type te ontdekken. Anderzijds is het 
goed mogelijk dat net op deze transactieplaatsen tussen de lokale en interregionale wereld mensen 
zich lieten begraven die een ander cultureel-cosmologisch wereldbeeld bezaten. Ze kunnen zo’n 
visie gehad hebben omdat ze zelf uit een andere regio met andere funeraire tradities stamden of 
omdat ze hun identiteit op een andere wijze wilden vorm geven, al of niet bewust gespiegeld aan 
andere personen of wat ze in andere gebieden zagen. De begraafplaats van de vicus van 
Waasmunster-Pontrave is heel illustratief op dit vlak. Naast de meer dan 90% brandrestengraven 
binnen de ruim 300 bijzettingen werden er ook nog urnengraven, één beenderpakgraf en zelfs twee 
unieke peilergraven ontdekt (Van Roeyen & Van Hove 1992a,b; Van Hove 1996). Het 30-tal 
urnengraven –ca. 10% van het totaal aantal graven- werd gegroepeerd gevonden in het noordelijk 
deel van het grafveld-oost, gescheiden van de brandrestengraven. De urnen bleken steeds 
drinkbekertjes te zijn en bevatten bot, vergezeld van een ijzeren nagel en een bronzen munt. Uit het 
fysisch-antropologisch onderzoek is gebleken dat het om jonge kinderen handelde, die blijkbaar 
zowel qua begraafwijze als begraaflocatie binnen het grafveld een aparte positie werden toebedeeld. 
De nagel is ook niet zonder symboliek en staat mogelijk in verband met het fixeren van de dode in 
de onderwereld (Dungworth 1998). Een andere opvallende en bijzonder interessante vondst betreft 
twee stenen grafkamers die elk de basis vormen van een grafpeiler en langsheen een wegtracé 
lagen. Eén peiler laat een vrij getrouwe reconstructie toe. De peiler –wellicht zo’n 7m hoog- (Figuur 
11.2) had een grondplan van 190x140cm. Hij was gebouwd uit kalksteen en dakpannen en aan de 
buitenzijde bepleisterd met roze mortel waarop een witte kalklaag werd aangebracht. In de kalk 
werden voeglijnen gekrast die met rode kleurstof opgevuld waren waardoor een opus quadratum 
werd nagebootst. De grafkamer zelf was 90x90cm groot en van een mortelvloer voorzien. De 
funderingen waren respectievelijk 50 en 20à30cm breed. Deze vondsten zijn uitzonderlijk in 
Noordwest-Gallië en zeker in de civitas. Ze duiden op een sterke assimilatie van culturele tradities 
uit meer zuidelijke regionen en wijzen op het belang van de centrale plaats als transactielocus 
tussen de lokale en interregionale wereld. Anderzijds wijzen deze vondsten op de verschillen die er 
bestonden met de begraafplaatsen van de boerderijen. 

Ook in het grote grafveld van Oudenburg (ca. 400 graven) komen meerdere graftypes voor naast 
het dominerende brandrestentype. Ook hier werden enkele urnengraven (grote potten) en 
beenderpakgraven geattesteerd. Daarnaast kwamen ook een 10-tal inhumaties aan het licht. Van 
deze laatste is het ons niet duidelijk als ze uit de Romeinse tijd dateren of niet. Uit de laat-Romeinse 
tijd dateren verder nog vier begravingen van paarden. Inhumatie was overigens de enige 
begraafwijze in de laat-Romeinse militaire necropool bij het castellum van Oudenburg (Mertens & 
Van Impe 1971). De funeraire ritus en ook de bijgaven weken er volledig af van de inheemse traditie 
uit de Hoge Keizertijd. Helaas zijn er geen burgerlijke graven uit de laat-Romeinse tijd bekend in het 
gebied om mee te vergelijken. 
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Figuur 11.2 Reconstructie van een grafpeiler uit de vicus van Waasmunster-Pontrave (Van Hove 1996: 77). 

Tot slot wensen we ook nog te wijzen op de aard van de grafgiften zelf. Deze bestaan hoofdzakelijk 
uit aardewerk; munten zijn vooral als “obool” gekend uit Waasmunster-Pontrave. Binnen de 
aardewerkgroep is er sprake van een grote regionale en chronologische diversiteit qua functies en 
doorgedreven onderzoek is ook hier zeker noodzakelijk. Hollevoet (1993: 210) noteerde voor 
Oudenburg een dominantie van drinkbekers. In andere begraafplaatsen zoals Sint-Denijs-Westrem is 
er sprake van een meer diverse functionele verdeling. Pas de laatste jaren kwamen we zelf tot de 
vaststelling dat het voorkomen van delen van verbrande handgevormde (kook)potten in de graven 
een vrij systematisch gegeven betreft. Meestal zijn de scherven echter zeer broos en verkruimelen 
ze tijdens opgraving bij het uittroffelen van het graf. In sommige gevallen komen de minder 
verbrande delen als depositie op de brandstapelresten voor. Wanneer echter systematisch en 
voorzichtig wordt gezeefd dan blijken een aanzienlijk deel van de graven deze (kook)potten bevat te 
hebben. We vermoeden dan ook dat een handgemaakte (kook)pot, mogelijk met inhoud, op 
courante wijze de doden bij de crematie vergezelde. Op de minder verbrande stukken is vaak een 
verbranding aan één zijde waar te nemen wat doet veronderstellen dat de pot naast de brandstapel 
stond of er van rolde. Bij andere stukken is er één zijde niet verbrand en de ander totaal vervormd. 
Hier kan aangenomen worden dat de pot barstte en een deel in het vuur achterbleef terwijl een 
ander deel er van weg rolde. De speciale rol van de handgemaakte (kook)pot blijkt zeker ook uit het 
grafveld Jabbeke-Hoge-Dijken. Uit deze begraafplaats met vreemdsoortige ruimtelijke structuur 
konden we twee storten van aardewerk uit de randzone van het grafveld bestuderen. Ze werden 
45m van elkaar verwijderd gevonden maar bevatten passend aardewerk. Uit de studie van 
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respectievelijk 111 en 68MAI aan aardewerk bleek ook een opvallende gelijkenis in aanwezige 
soorten en vormen zodat mag aangenomen worden dat dit twee stortplaatsen zijn van een groep 
materiële cultuur die eerst ergens anders samen werd gebruikt. Opvallend binnen deze 
aardewerkgroep was de dominantie van de (kook)pot met 72%. Dit uitzonderlijk hoog percentage 
valt samen met het feit dat de meeste stukken lichte brandsporen dragen waarvan de meerderheid 
op de bodem. Gezien de combinatie met ander verbrand vaatwerk en het feit dat meerdere potten 
braken vooraleer ze met vuur in contact kwamen mag een andere functie voor deze recipiënten 
worden vermoed. Het is alleszins opvallend hoe weinig brandsporen op deze (kook)poten 
voorkomen in nederzettingscontexten. We vermoeden dan ook dat deze handgevormde 
(kook)potten een specifieke rol vervulden in het funeraire proces en daarom ook in de 
grafcontexten zelf doorgaans goed vertegenwoordigd zijn. Ook hier is echter dringend nood aan 
meer systematisch en interdisciplinair onderzoek ter zake. 

11.2.2 Graf-veld vs veld-graf. Typering van de funeraire ruimte 

Uit de sinds 1990 onderzochte of gepubliceerde grafvelden komt naast hun grote verspreiding op de 
dekzandgronden in eerste instantie een grote diversiteit naar voor in de omvang en de mate van 
groepering van de graven (Figuur 11.3; Tabel 11.1). Dit beeld is natuurlijk deels bepaald door de 
ruimtelijke beperktheid van de opgravingsvlakken, zeker in de periode voor 1990. Weinig 
grafvelden werden ook volledig onderzocht. Anderzijds blijkt uit de schaalvergroting die in het 
laatste decennium werd doorgevoerd dat er zich wel degelijk een diversiteit in de omvang van de 
begraafplaatsen aftekent, gaande van grote grafvelden tot individuele bijzettingen. De typering van 
de begraafplaatsen op basis van omvang is vooralsnog problematisch en het onderscheid dat we 
hanteerden in een grote begraafplaats (>25 graven) en kleine (<25 graven) is volledig arbitrair voor 
wat betreft de gehanteerde drempel. Uit de meer uitgestrekte onderzoekszones blijkt evenwel dat 
een onderscheid tussen kleine en grote bijzettingsplaatsen in se zeker verantwoord is. Grote 
groepsbegraafplaatsen zijn duidelijk in de minderheid. Er zijn sinds 1990 in het studiegebied drie 
grote grafvelden onderzocht: Waasmunster-Pontrave (>300 graven), Oudenburg-Sportveld (ca. 400 
graven) en Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld (ca. 140 graven). In een nieuwe campagne werd ook van 
het grafveld van Destelbergen-Eenbeekeinde (ca. 250 graven) nog een fors deel bij onderzocht. In 
alle gevallen betreft het necropolen die zowel in de eerste, tweede als derde eeuw werden gebruikt. 
De eerste twee begraafplaatsen behoren toe tot lokale centra, de andere twee lijken eerder de 
groepsbijzettingen te vertegenwoordigen van meerdere boerderijen of van een grote agrarische 
groepsnederzetting. Kleinere grafvelden –en zeker deze die vrij volledig onderzocht werden zoals 
Damme-Golf (Figuur 11.4), Sijsele-Stoofstraat, Oostwinkel-Leischoot, Waardamme-Vijvers of 
Maldegem-Baaikensedeweg (Figuur 11.7) blijken duidelijk korter in gebruik geweest te zijn en voor 
zover dit ceramologisch kan worden aangetoond telkens zeker niet meer dan een eeuw.  
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Tabel 11.1 Overzicht van de funeraire ensembles in het studiegebied ontdekt of gepubliceerd na 
1990. 
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Referentie 

Beernem-Sluis   *  ? Hollevoet 2006 

Berlare-Kamershoek   *  ? De Clercq & Van Rechem 2005 

Brugge-Expressweg *   * ? Cordemans & Hillewaert 2001 

Brugge-Molendorp *   * 2de-3deE Hillewaert & Hollevoet 2006 

Brugge-Refuge *   * ? Hollevoet & Hillewaert 1997-1998(2002) 

Damme-Golf *    1ste E Ongepubl. onderzoek Ruben Willaert bvba 

Destelbergen-
Eenbeekeinde 

 *   1ste-3de E 
De Laet et al. 1969, De Laet, Thoen & Van 

Doorsealer 1970; Thoen, Vermeulen & Hageman 
1999; De Vos 2004 

Eke-Biestebeek   *  ? De Clercq & Mortier 2002b 

Evergem-Kluizendok *  *  ? De Clercq et al. 2007; Laloo et al. 2008 

Huise-“tPeerdeken *    2de-3de E De Groote et al. 1999/2000 

Jabbeke-Hoge Dijken  *  * 2de-3de E Ongepubl. onderzoek Raakvlak 

Jabbeke-Klein Strand *    ? Hollevoet 2002 

Knesselare-Kouter   *  ? De Clercq, Hoorne & Vanhee 2009 

Maldegem-
Baaikensedeweg 

*   * 1ste E De Clercq, Cordemans & Pype 2007 

Maldegem-Burkel   *  ? Crombé et al. 2005 

Maldegem-Katsweg   *  1ste-2de E De Clercq et al. 2008 

Merelbeke-Heidestraat   *  ? De Clercq 2001a 

Melle ‘tLammeken *    1ste E De Clercq 2001b 

Oudenburg-Sportterrein  *  * 1ste-3de E Hollevoet 1993 

Oostwinkel-Leischoot *   * 1ste E De Clercq 2005c 

Sijsele-Stoofweg-Oost *   * 2de E In’t Ven et al. 2005b 

Sint-Gillis-Waas-‘tHol   *  ? Hollevoet & Van Roeyen 1992; 1995 

Sint-Gillis-Waas-
Kluizenmolen 

  *  ? Vermeulen et al. 1998 

Sint-Denijs-Westrem 
-Vliegveld 
-The Loop 

 *   1ste-3de E Vermeulen 1992a; 1993 

  *  ? Hoorne et al. 2008 

Sint-Martens-Leerne-
Damstraat 

*    2de-3de E 
Vermeulen 1985; D. Van Hee (KLAD: pers. 

meded.) 

Ursel-Rozestraat *    LIJZT-VROM Bourgeois et al. 1987; Bourgeois 1998 

Ursel-Konijntje *   * 1ste-2de E Bungeneers, Delcourt & Rommelaere 1987 

Waardamme-Vijvers *    2de-3de E De Meyere et al. 2005 

Waasmunster-Pontrave  *   1ste-3de E Van Hove 1996 

Zele-Zuidelijke Omleiding   *  ? De Clercq et al. 2003a, b 

Zomergem-Mispelaere *    ? Cherreté et al. 2006 
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Figuur 11.3 De verspreiding van de grafvelden in het studiegebied. 

Wanneer het aantal graven van de grotere begraafplaatsen zoals Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld of 
Destelbergen-Eenbeekeinde wordt gedeeld door de drie eeuwen waarin ze actief waren, dan komen 
hier toch veel kleinere aantallen graven naar voor. Voor Destelbergen zou dat bijvoorbeeld voor 250 
graven over 250 jaar één dode per jaar zijn voor een vrij volledig onderzochte begraafplaats. Zelfs al 
zou maar de helft onderzocht zijn, dan nog is het aantal van twee doden per jaar zeer klein te 
noemen voor wat verondersteld wordt een grote groepsnederzetting te zijn. Behoudens de –
onvolledig opgegraven- grafvelden van de vici van Waasmunster en Oudenburg vertegenwoordigen 
de rest van de onderzochte vindplaatsen wellicht dan ook de bijzettingsplaatsen van één of 
meerdere lokale boerenfamilies die al of niet geruime tijd hun doden op dezelfde plaats begraafden 
en op die wijze een verwantschap (clan?) tot uitdrukking brachten. Anderzijds blijkt uit het 
grootschalige onderzoek in laatste decennium ook heel duidelijk dat er naast deze grote en kleine 
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begraafplaatsen zelfs volledig geïsoleerde graven of groepjes van drie à vier verspreide graven 
voorkwamen in het landschap; we noemden ze ooit veld-graven als oppositie tot graf-velden (De 
Clercq 2001). Dit duidt enerzijds op een meer continue perceptie van het landschap als rituele en 
funeraire ruimte en anderzijds ook op mogelijke verschillen in sociale structuren. Het is goed 
mogelijk dat sommige personen begraven werden op speciale religieus geladen ankerplaatsen in het 
landschap of net uit het grafveld geweerd werden wegens hun sociale positie. 

 

 

Figuur 11.4 Damme-Golf. Grafveldje binnen een systeem van enclosures (plan gedigitaliseerd naar origineel 
plan van R. Willaert bvba). 
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Een belangrijk probleem gezien deze diversiteit in omvang van de begraafplaatsen is ook de vraag 
naar de representativiteit van de aantallen aangetroffen graven voor de reconstructie van de 
levende gemeenschap. Hoger wezen we al op de relativiteit van het begrip grote begraafplaats. Het 
is immers verre van zeker dat iedereen een graf kreeg van een type zoals we dat heden ten dage 
terugvinden. Uit het grootschalige nederzettingsonderzoek in Aalter-Langevoorde, Brugge-Refuge 
en vooral Evergem-Kluizendok is immers gebleken hoe weinig graven zich er in of rond de 
nederzettingszones en erbuiten bevonden. Gezien de lange occupatieduur en de omvang van de 
bewoning in Kluizendok, zijn de maximaal tien graven die er gevonden werden bijzonder laag te 
noemen. Nochtans werd het gebied over grote oppervlakten onderzocht. Hier wordt zeker de indruk 
gewekt dat er nog andere manieren waren om met de doden om te gaan, excarnatieplatformen zijn 
daar bijvoorbeeld één optie in. In het kustgebied zijn er overigens vreemd genoeg geen graven met 
zekerheid gevonden, een urnengraf nabij Aardenburg niet te na gesproken. Ook hier kunnen andere 
bijzettingswijzen toegepast zijn die we (nog) niet archeologisch kunnen vatten. Van uit dit 
perspectief van een grote ontoereikendheid van de gegevensset zijn we dan ook heel wantrouwig 
tegenover demografische reconstructies op basis van aantallen graven. 

11.2.3 Aspecten van identiteit in het funerair gebeuren 

11.2.3.1 De interne organisatie van de grafvelden als uiting van identiteit 

Hoger gaven we al aan hoe het onderscheid in grootte van de grafvelden vaak terug te voeren is tot 
de periode van gebruik en wellicht slechts zelden met echt grote groepsbegraafplaatsen 
correspondeert. De vraag die zich hierbij bovendien stelt is in hoeverre de collectiviteit die door de 
ruimtelijke clustering uit een grafveld naar voor komt ook daadwerkelijk correspondeert met een 
sociale collectiviteit waarbij meerdere kernfamilies beslisten om samen begraven te worden. Met 
het begraven in groep drukte men immers de identiteit van de kernfamilie, de clan en de lokale 
gemeenschap uit. Er is zeker nadere en vooral grondige analyse noodzakelijk van de grotere 
begraafplaatsen in het gebied, maar een blik op de plannen van de necropolen van Sint-Denijs-
Westrem-Vliegveld en Destelbergen-Eenbeekeinde laat binnen de ruimtelijke chaos aan graven toch 
enige interne clustering bemerken. De aanvullende recente opgravingen in Sint-Denijs-Westrem 
leverden overigens nog graven op in dezelfde zone en daarbij vallen enkele bijzondere clusters op 
van bijzettingen die zich ruimtelijk afzonderden van de anderen, mogelijk zelfs gecentreerd lagen 
rondom een boom of driepalige constructie (Figuur 11.5). Anderzijds zijn er de begraafplaatsen zoals 
Waasmunster-Pontrave die een zeer dichte opeenhoping van graven tonen zonder aflijnbare 
clusters. Ook hier is nadere analyse nodig, vooral dan voor wat betreft de datering van deze graven, 
om uit te maken als ook hier geen sprake is van subgroeperingen. Nochtans is er binnen de kleine 
grafvelden wel een aflijnbare familiale identiteit (infra). Deze moet ook afleesbaar zijn in de grote 
grafvelden maar heeft dus nog niet het voorwerp van studie uitgemaakt. 
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Figuur 11.5 Ronde grafcluster van Sint-Denijs-Westrem (plan: J. Hoorne). 

11.2.3.2 De grafenclosure als manifestatie van identiteit en status 

Een bijzonder aspect in het onderzoek van de begraafplaatsen van het studiegebied–vooral in het 
laatste decennium- is de herkenning van de grafenclosure als structurerend element in de 
bijzettingsruimte. Meestal betreft het kleine, vierkante met een gracht of palen afgebakende arealen 
van ca. 5x5m (Figuur 11.6). Ze vertonen steeds een ingang die tussen een zuidoostelijke en 
zuidwestelijke positie schommelt. Grafenclosures werden tot op heden op negen verschillende 
grafvelden aangetroffen. In twee gevallen zijn er twee enclosures opgemerkt (Brugge-Expressweg 
en Oostwinkel-Leischoot), in de andere gevallen betreft het voor zover vaststelbaar, unieke 
structuren binnen een grafveld van brandrestengraven. Alle grafenclosures zijn gesitueerd in de 
dekzandzone tussen de kust en de Kale-vallei en rond de cuesta in het bijzonder (Figuur 11.9; Figuur 
11.10). In de grote begraafplaatsen lijken ze, met uitzondering van Oudenburg-Sportveld, te 
ontbreken. Voor zover dat kon vastgesteld worden, dateren de meerderheid uit de eerste eeuw na 
Chr. De gemaakte observaties zijn zeker niet zonder betekenis en lijken er op te wijzen dat het 
gebruik van de grafenclosure niet alleen microregionaal maar mogelijk ook sociaal kan worden 
onderscheiden. Het kan geen toeval zijn dat alle genoemde grote begraafplaatsen tussen de 
honderden graven slechts twee enclosures bevatten. Eerder zijn we de mening toegedaan dat 
enclosures de grafruimte aangeven van een persoon die binnen de kernfamilies van de 
boerengemeenschappen een belangrijke rol speelde. Dit blijkt duidelijk uit de interne organisatie 
van de grafvelden met enclosures. Het meest sprekend is zonder twijfel het eerste-eeuwse grafveldje 
van Maldegem-Baaikensedeweg (Figuur 11.6; Figuur 11.7).  
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Figuur 11.6 Maldegem-Baaikensedeweg: de enclosure. (De onderbreking achteraan is het resultaat van de 
ondiepe ingraving door de aanwezigheid van een grindbank) (Foto auteur). 

Het Gallo-Romeinse grafveldje van Maldegem-Baaikensedeweg biedt interessante gegevens die de 
kennis van deze bijzettingsplaatsen uit het begin van onze jaartelling aanvullen. Het betreft een vrij 
klein grafveld, met een maximum aan 13 brandrestengraven al is aan de oostzijde de begrenzing 
mogelijk niet volledig bereikt. Centraal in het grafveld lag een vierkant omgracht monument met 
zuidwestelijke ingang. De monumentaliteit werd aan die kant extra benadrukt door de gracht breder 
en dieper uit te graven. Het graf dat in de enclosure lag, was zeer slecht bewaard. De andere graven 
lagen voornamelijk in twee clusters boogsgewijs ten noorden ervan, dus achter het monument. Een 
derde cluster iets verder ten oosten omvatte twee Flavische graven die qua vorm en samenstelling 
van de bijgaven afwijken van de andere. In hoeverre deze verschillende groepjes evenzoveel 
weerspiegelingen zijn van familiale of tijdsgebonden factoren is moeilijk met zekerheid in te 
schatten, al lijkt ons dit zeker niet onmogelijk. Opvallend is overigens dat de twee dichtste groepen 
respectievelijk vier en vijf onregelmatige brandrestengraven bevatten die op basis van het schaarse 
vaatwerk in de eerste eeuw kunnen gedateerd worden. Twee meer typische brandrestengraven 
liggen noordoostelijk achter de eerst rij graven en dateren met zekerheid uit de Flavische tijd. 
Binnen de enclosure was geen graf bewaard al bleef er een cluster van dichte houtskool via 
biologische activiteit bewaard. Grafgiften komen frequent voor, meestal in nissen die aan de 
noordwestelijke zijde gelegen zijn, weg van de zijde van het monument dus. De aanwezige 
chronologische parameters daar waar ze bruikbaar zijn, wijzen op een datering in de eerste eeuw, 
mogelijk nog in extremis begin tweede eeuw.  
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Figuur 11.7 Maldegem-Baaikensedeweg. De enclosure oefent een structurerende functie uit op het grafveld 
(Opgraving: Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent). 

De grafenclosure vervult duidelijk een belangrijke rol in de topografie van de begraafplaats en alleen 
al door de ruimtelijke centrumfunctie voor de omgevende graven komt naar voor dat de bijgezette 
persoon een aparte positie bekleedde in de maatschappij. Dit blijkt ook uit de nabijgelegen 
begraafplaats van Oostwinkel-Leischoot. Ook daar groepeerden zich meerdere brandrestengraven 
rondom in dit geval twee enclosures. Door de beperkte afgravingsbreedte en de verstoringen kon 
niet uitgemaakt worden als de graven ook daar ontbraken voor de zuidelijke ingangen. Toch kan 
niet worden ontkend dat de omheiningen er ordenend waren voor de topografie van de 
begraafplaats. Eén enclosure bevatte twee graven. In elk graf bevond zich een identieke drinkbeker 
in terra nigra Holw.27 maar één graf bevatte bovendien een scheermes in ijzer. Uit de conservatie is 
gebleken dat het voorwerp in een doek gewikkeld lag toen het werd bijgezet. In Oudenburg werd 
een vergelijkbare situatie vastgesteld. Daar betreft het een in oorsprong vierkante enclosure rond 
een brandrestengraf die na verloop van tijd werd uitgebreid om een bijzetting toe te voegen. Beide 
graven bevatten net zoals in Oostwinkel-Leischoot een identieke beker, in dit geval in geglazuurd 
aardewerk uit het Middellandse Zeegebied uit de eerste eeuw. Het is een zeer zeldzame 
aardewerksoort–de enige ons bekende stukken overigens in het gehele gebied- die de status en de 
verbondenheid van de overledenen kracht moest bijzetten. Op basis van de grafvondsten gaat het 
wellicht om een echtpaar waarvan eerst de vrouw overleed, en later haar man (Hollevoet 1993: 211-
212). In Ursel-Konijntje is het grafveld jonger en sterk verstoord. Toch valt het op dat ook daar de 
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graven ten noorden, dus achter het monument liggen met zuidelijke toegang. In het nog zwaarder 
verstoord grafveldje bij de Refuge te Brugge wordt dezelfde indruk gewekt. Het grafmonumentje 
van Gent-Hoge Weg (Vanmoerkerke 1985; 1988) werd helaas over beperkte oppervlakte opgegraven 
maar onderscheidde zich dan weer door zijn uitgelezen positie tussen twee grachten van een groot 
grafmonument uit de bronstijd. In Brugge-Expressweg situeerden de twee monumenten zich ook 
dichtbij een begraafplaats uit de bronstijd. Andere begraafplaatsen zoals Sijsele-Stoofweg-Oost of 
Brugge-Kosterijstraat bezitten een afwijkende vorm van enclosure. In deze gevallen werden 
meerdere graven binnen de omheinde ruimte aangetroffen maar niet erbuiten. De genoemde sites 
zijn ook jonger: tweede en derde eeuws. Mogelijk moeten we dan ook deze fenomenen 
onderscheiden van hoger genoemde sites die overigens voor zover ze dateerbare vondsten bevatten, 
uit de eerste eeuw dateren. 

Opvallend daarbij is zeker het voorkomen van ijzeren scheermessen, vaak in graven die in of 
nabij de enclosures liggen. Het deponeren van deze objecten in graven is een niet ongekend gegeven 
dat voornamelijk uit de eerste eeuw voor en na Chr. dateert (Mariën 1971; 1973; Boon 1991). In het 
noorden van de civitas Menapiorum werd het al herhaalde malen vastgesteld (Figuur 11.9), zo 
ondermeer te Huise-Zingem (Bauters et al. 1997), Huise-Peerdeken (De Groote et al 1999/2000), 
Oostwinkel-Leischoot (De Clercq 2005c), Brugge-Expressweg (In ’t Ven et al 2005b: noot 15) en 
Sijsele-Stoofweg-Oost (In ’t Ven et al 2005b). De associatie met een slijpsteen zoals in Maldegem-
Baaikensedeweg is evenwel uitzonderlijk (Figuur 11.8). In Oostwinkel duiden corrosieresten er op 
dat het mes in een doek was gewikkeld toen het werd bijgezet. De traditie om dergelijke objecten 
aan de doden mee te geven in hun graven, wortelt in de late IJzertijd. Vooral vanaf de eerste eeuw 
voor Chr. zijn er voorbeelden gekend (Haffner 1971: pl.58). In sommige regio's zijn scheermessen 
zelfs bijna altijd aanwezig in graven uit de eerste helft van de eerste eeuw na Chr., terwijl ze ook nog 
in graven uit de tweede helft van die eeuw voorkomen, maar in duidelijk mindere mate (Jacques & 
Rossignol 2001: 57). In de vroeg eerste eeuwse begraafplaats aan de King Harry Lane in Verulamium 
komen scheermessen voor in de eerste drie fasen, zijnde van de laat-Augusteïsch-Tiberische tot in 
de Claudisch-Neronische tijd (Stead & Rigby 1989: 104-105). Op het continent blijven ijzeren 
scheermessen voorkomen in Romeinse graven tot in de tweede helft van de eerste eeuw. In brons 
komen ze ook later voor (Mariën 1972; 1973). Traditioneel worden graven met scheermessen als de 
bijzettingsplaatsen van mannen beschouwd. Soms komen de objecten er samen met zwaarden voor, 
maar anderzijds zijn ook associaties met scharen en pincetten gekend (Stead & Rigby 1989: 105.) 

Het moge duidelijk zijn dat de enclosure een belangrijke structurerende rol in de begraafplaatsen 
uitoefende (Figuur 11.10; Figuur 11.11). Zowel uit de ruimtelijke schikking van de graven errond als 
uit de grafgiften die de graven binnen de omheining bevatten, leidden we een hogere sociale positie 
van de overledene af. Mogelijk was het de familie-oudste of de stichter van de boerderij. Interessant 
is ook dat in Oudenburg en in Oostwinkel een zeer sterke indruk werd gewekt dat niet alleen de man 
(aangetoond door het scheermes) maar mogelijk ook de vrouw of in elk geval een zeer nauwe 
verwant op dezelfde wijze werd bijgezet.  
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Figuur 11.8 Oostwinkel-Leischoot. Scheermes in ijzer uit een graf gelegen binnen een enclosure (1ste eeuw 
AD) (Foto: Restaura). 

Gezien het ontbreken van deze monumenten in de grotere begraafplaatsen gaan we er van uit dat 
dit een fenomeen is dat gebonden was aan de boerengemeenschappen en zich voornamelijk in de 
eerste eeuw situeert. Het fenomeen doet denken aan de eerste eeuwse wapengraven zoals dat van 
Temse (supra) maar staat er wellicht los van. Binnen de enclosures werden immers geen wapens 
gevonden. In beide gevallen betreft het wel elitegraven. In elk geval zondert de microregio, grosso 
modo tussen Gent en Brugge gelegen- zich af van andere gebieden, in het bijzonder door het gebruik 
van de enclosure als sociaal discriminerend element. Dit gegeven dient begrepen in een ruimere 
chronologische en geografische context. 

Het fenomeen van vierkante of rechthoekige grafmonumenten bestaande uit een vierkante 
omgrachting, ingang en/of vierkante palenzetting vindt immers zijn oorsprong in de vroege 
IJzertijd (Bourgeois & Nenquin 1996; Vermeulen & Bourgeois 2000) en lijkt ook in de late IJzertijd 
verder in gebruik te zijn gebleven, ook als cultusplaats (Slofstra & Van der Sanden 1987; infra). In 
het Maas-Demer-Scheldegebied is er sprake van een “hermonumentalisering” van de 
begraafplaatsen in de Romeinse tijd (Haalebos 1990: 200-201; Hiddink 2003: 28) na een periode van 
afwezigheid tijdens de late IJzertijd. Tijdens de eerste eeuwen van onze jaartelling komen kleine 
vierkante en ronde grafenclosures er terug veelvuldig voor, net zoals in meer noordelijke sites in 
Nederland (zie bv. Hatert: Haalebos 1990 of Tiel-Passewaaij: Aarts & Heeren 2007). Ze vormen er 
eerder de regel dan de uitzondering, al is er soms wel wat lokale variatie op te merken (Hiddink 
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2003). De locatie van ingangen is duidelijk aan regionale voorkeur onderhevig. Zo werd in het Maas-
Demer-Scheldegebied vastgesteld dat de toegangen meestal naar het noorden toe gericht waren 
(Hiddink 2003: 32), terwijl in andere grafvelden en gebieden zoals de Kempen geen duidelijke 
voorkeur is waar te nemen (bv. in Poppel: Verhaert et al. 2001/2002). Het lijkt er dan ook sterk op 
dat het voorkomen van kleine vierkante tot rechthoekige enclosures een IJzertijdtraditie is die zich 
vooral in het noordwestelijke, zandige deel van de civitas Menapiorum handhaaft in de Romeinse 
tijd en daar uitdrukking geeft van sociale hiërarchie, lokale groepsidentiteit en vooroudercultus. In 
tegenstelling tot de genoemde gebieden was de enclosure een meer gereserveerd karakter 
toebedeeld. 

 

 

Figuur 11.9 Verspreiding van de grafenclosures met en zonder ijzeren scheermessen. 
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Figuur 11.10 Enkele grafvelden met enclosures. 1: Maldegem-Baaikensedeweg; 2: Ursel-Konijntje; 3: Sijsele-
Stoofweg-Oost; 4: Oostwinkel-Leischoot. 

Een andere bijzondere vorm van expressie van identiteit kwam in Jabbeke-Hoge-Dijken aan het 
licht. Naast het grafveld met enclosure is er immers ook een vreemdsoortig greppelsysteem van 
parallelle greppels gevonden die lange en smalle repels afzomen. Daarnaast werden ook nog een 
reeks evenwijdig aangelegde lange rechthoekige kuilen aangetroffen die qua vorm sterk doen 
denken aan de sacrale kuilen van Destelbergen en Velzeke maar ervan afwijken door hun schrale 
inhoud. Beide fenomenen lijken evenwel zeer belangrijk geweest te zijn voor de ruimtelijke 
organisatie van het grafveld en vice versa. Hoger wezen we al op het voorkomen van twee storten 
van licht verbrand aardewerk, ca. 45m van elkaar verwijderd maar in oorsprong behorend tot één 
zelfde handeling. Uit de selectie van één welbepaald pottype (72% van het MAI) blijkt hoe men deze 
vorm een specifieke functie heeft toegekend in het ritueel proces, wellicht als drager van voedsel. 
Ook in de grafinhouden zelf wordt deze vorm steeds frequenter in verbrande toestand herkend. 
(supra). Blijkbaar is hier sprake van een regionale traditie waarbij de (kook)pot vermoedelijk met 
inhoud de dode op de brandstapel vergezelde. Het meegeven van voedsel aan de dode of het 
nuttigen ervan tijdens de funeraire ritus is een etnografisch en archeologisch genoegzaam bekend 
feit. Het wordt verklaard als het creëren en bestendigen van de relaties met de dode, net als het een 
metafoor was om van de dode afscheid te nemen: dode, voedsel en drank werden geconsumeerd, 
identiteit werd sociale herinnering (Williams 2004a: 419). Zeer recent nog werd er uit etnografisch 
oogpunt de nadruk op gelegd dat grote funeraire feesten vaak gepaard gaan met het delen van grote 
hoeveelheden voedsel geserveerd in grote aantallen potten (Hayden 2009). De redenen voor deze 
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“extremely lavish funeral feasts” met grote mate van sociale display, zijn van diverse sociale aard. 
Ze kunnen ondermeer gevonden worden in de bevestiging van de banden van verwantschap en 
afstamming bij de dood van een voornaam persoon uit de groep. Nauw daarmee verbonden is de 
benadrukking van de afhankelijkheidsrelatie van de deelnemers aan het feest tot de familie van de 
overledene en het creëren en bestendigen van socio-economische en politieke allianties. 

 

Figuur 11.11 Overzicht van de grafenclosures: 1: Gent-Hoge-Weg; 2: Ursel-Konijntje; 3-4: Brugge-
Expressweg; 5: Maldegem-Baaikensedeweg; 6-7: Oostwinkel-Leischoot; 8: Oudenburg-Sportveld; 9: Brugge-
Kosterijstraat. 

11.2.4 Het grafveld als de cultusplaats als het grafveld. De voorouders 
vereerd 

Sommige sites leverden duidelijke verbanden op tussen eeuwenoude bestaande begraaf- of 
cultusplaatsen en nieuw aangelegde necropolen uit de late IJzertijd of de Romeinse periode. Hoger 
noemden we al de sites van Brugge-Expressweg (Figuur 11.12) en Gent-Hoge Weg (Figuur 11.13) 
waar grafenclosures op en nabij oude grafmonumenten uit de bronstijd lagen. Ook de begraafplaats 
van Destelbergen-Eenbeekeinde bevond zich nabij een voorloper, in dit geval een necropool uit de 
late bronstijd / vroege IJzertijd. Slofstra & van der Sanden (1987), Gerritsen (2003) en specifiek voor 
de regio Vermeulen & Bourgeois (2000), maakten het hergebruik van oude funeraire ruimten 
voldoende duidelijk en plaatsen dit in een perspectief van Ahnenkult (vooroudercultus), het 
bestendigen van de claim van de lokale gemeenschap op het landschap of het erkennen van 
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magische elementen in oude begraafplaatsen. Eén van de meest sprekende voorbeelden die dit 
gegeven ook op bovenregionaal vlak illustreert is nog steeds de site van Ursel-Rozestraat (Figuur 
11.1). Een grafheuvel uit de bronstijd werd er immers tijdens de IJzertijd geïncorporeerd in een 
rechthoekig religieus monument waarrond meerdere graven werden aangelegd tot in het midden 
van de eerste eeuw AD. Dit gebeurde in vier fasen (Bourgeois et al. 1987; Bourgeois 1998; Vermeulen 
& Bourgeois 2000: 155-156):  

• 1: oprichting van de grafheuvel uit de bronstijd ca. 200ca BC 
• 2: hergraven van de buitenste gracht in de vroege IJzertijd 
• 3A: omgrachting van de grafheuvel met een smalle gracht die zelf onderdeel is van een 

groter systeem, ergens tussen de IJzertijd en de Romeinse tijd 
• 3B: oprichting van een groot rechthoekig monument van 49x16m naast de grafheuvel, 

wellicht te dateren in de vierde of derde eeuw BC 
• 4: aanleg van 69 graven op en rond beide oude monumenten in de laatste eeuw BC en tijdens 

de vroeg-Romeinse tijd. 
Indien het heuvellichaam van de grafheuvel nog aanwezig was kunnen ook graven op de grafheuvel 
aangelegd zijn zonder dat ze bewaard bleven. Uiteindelijk bleek de site een religieus gebruik en 
stapsgewijze reactivering gekend te hebben die zich over een periode van meer dan 2000 jaar 
uitstrekte. Vergelijkbare processen hebben zich afgespeeld in Oedelem-Wulfsberghe (Bourgeois, 
Cherreté & Meganck 2001) en Knesselare-Westvoorde (Vermeulen & Hageman 1996; 1997). In het 
eerste geval werden nabij een uitgestrekt grafveld uit de bronstijd een vierkante enclosure zonder 
toegang maar met vierkante palenzetting binnenin aangelegd. Er werden geen graven gevonden 
zodat het waarschijnlijk is dat het hier puur religieuze monumenten betreft. De 14C-dateringen voor 
het monument omvatten een periode die zich uitstrekt van de late IJzertijd tot de vroeg-Romeinse 
tijd. In Knesselare betreft het ook een vierkante enclosure, hier aangelegd volgens de 
hoofdwindrichtingen, en met een paal op elke hoek (Figuur 11.14). Binnenin en in de grachten 
werden de minder goed bewaarde restanten van graven aangetroffen. Vlak naast het monument lag 
een kuil waarin minstens 23 kleine handgevormde bekertjes en potjes werden gestort. Velen 
daarvan zijn gebroken op dezelfde plaats en suggereren daarmee dat ze de depositie 
vertegenwoordigen van een bewuste selectie van potjes die wellicht met inhoud op een gegeven 
moment bewust werden vernietigd. Volgens de radiokoolstofdatering op houtskool uit de kuil 
gebeurde dit rond 2080+/-40BP, d.i. tussen 210BC en 10AD (voor 2 sigma). Vermeulen en Hageman 
(1996: 28) interpreteren deze kuil als een mogelijke depositieplaats uit de vroeg-Romeinse tijd, 
gekozen uit commemoratieve overwegingen in een landschap waar sacrale antecedenten in 
aanwezig waren. Rituele aspecten zoals de vooroudercultus speelden hierin mogelijk een rol. We 
sluiten ons aan bij deze suggestie. Immers, vergelijkbare tradities werden goed beargumenteerd 
voor het Maas-Demer-Schelde gebied (Slofstra & Van der Sanden 1987). Zowel voor wat betreft het 
gebruik van de enclosure als grafmonument als voor het gebruik als religieus monument kan een 
interpretatie als monument voor de voorouders gesuggereerd worden. Beide fenomenen lijken zich 
tot de periode late IJzertijd – eerste eeuw AD te beperken al zijn de vierkante religieuze 
monumenten voorlopig maar tot de late IJzertijd beperkt. Een essentieel verschil in deze laatste 
categorie is ook het ontbreken van een ingang en het voorkomen van een vierkante palenzetting.  
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Figuur 11.12 De begraafplaats uit Brugge-Expressweg. (naar: Cordemans & Hillewaert 2001) 
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Figuur 11.13 De begraafplaats van Gent-Hoge-Weg. (naar: Vanmoerkerke 1985: 88) 
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Figuur 11.14 Het vierkant van Knesselare-Westvoorde en de depositiekuil. (naar: Vermeulen & Hageman 
1997: Fig. 1) 

11.2.5 Besluit met betrekking tot de grafvelden 

Samenvattend kunnen we stellen dat het onderzoek dat sinds 1990 gevoerd werd in het gebied 
vooral inzicht heeft geleverd in de kennis van de verspreiding van de grafvelden waarbij men het 
landschap kan beschouwen als een continue funeraire ruimte. Overal konden doden begraven 
worden, op sommige plaatsen gebeurde dat in groep en werd daardoor de lokale groep of 
kernfamilie benadrukt, op andere locaties waren de begraving verspreid of zelfs geïsoleerd en kwam 
de positie van het individu in het landschap tot uitdrukking. In sommige grafvelden zijn aspecten 
van identiteit tot uitdrukking gebracht en vooral het voorkomen van geïsoleerde grafmonumenten 
met zuidelijke toegang, meestal uit de eerste eeuw AD, is hierin significant te noemen voor het 
studiegebied. Ze blijken immers een structurerende functie in de begraafplaats te hebben 
uitgeoefend en behoorden wellicht toe tot personen die een aparte positie in de gemeenschap 
bekleedden, mogelijk de stichters van de boerderijen. Opvallend is het ontbreken van deze 
fenomenen buiten de zone tussen Gent en Brugge en in de grote groepsbegraafplaatsen. Mogelijk 
gaan hier diepere betekenissen onder schuil. In elk geval is het net in deze grote begraafplaatsen dat 
ook andere begraafwijzen dan de brandrestenritus werden geattesteerd die op de assimilatie van 
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andere, uitheemse, culturele tradities wezen. Ook moet zeker de continuïteit in gebruik van oude 
funeraire en religieuze gebieden in acht genomen worden. Dit kon gebeuren vanuit een perspectief 
van voorouderverering of de erkenning van magische aspecten in het landschap.  

Daarnaast blijven vooral veel meer vragen dan antwoorden over. De oorzaken hiervoor liggen 
duidelijk in een gebrek aan kennis van de interne structuur, de dateringen en de grafritus in de 
begraafplaatsen. De hoofdredenen hiervoor zijn dan weer te vinden in het feit dat slechts heel 
weinig grafvelden exhaustief bestudeerd en gepubliceerd werden. Alle grote grafvelden in het 
gebied behoudens Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld, maar ook meerdere kleine begraafplaatsen 
wachten nog op de eindpublicatie, vaak na meer dan 20 jaar geleden opgegraven te zijn. Hier ligt 
onmiskenbaar een grote verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke én de 
beheersarcheologische wereld. 

11.3 De boerderij als cultusplaats 

11.3.1 Inleiding 

Naast de cultusplaatsen zoals tempels of openluchtheiligdommen, moeten ook nabij ankerpunten in 
het landschap en in boerderijen, religieuze aspecten tot uitdrukking zijn gebracht. Hoger bespraken 
we al hoe bepaalde plaatsen op het boerenerf uitverkoren werden als depositieplaats. Zeker de 
rituele handelingen bij en in (eindpunten van) enclosures zijn goed gedocumenteerd (zie bv. 
Brunaux 2000; Esmonde Claery 2000: 137-138). Het begraven van doden bij enclosure van 
boerderijerven werd voor het gebied in Brugge-Refuge (Hollevoet 1997/1998(2002), Zele-Zuidelijke 
Omleiding (De Clercq 2003) en Evergem-Kluizendok (De Clercq et al. 2007; Laloo et al. 2008) 
gedocumenteerd. Deposities op eindpunten van grachten zijn ondermeer in Evergem-Kluizendok, 
Evergem-Koolstraat-Steenovenstraat (onderzoek KLAD, A. De Logi, in uitvoering) en Zele-
Kamershoek bekend (De Clercq et al. 2005d). De bijzettingen van offers en doden in of nabij 
enclosures staan in verband met het fysieke en symbolische aspect van de enclosure als grens, niet 
alleen de grens tussen de boerderij en de buitenwereld, maar ook de grens tussen de aardse wereld 
van de kernfamilie en de transcendente wereld van de voorouders. We dienen er wel op te wijzen 
dat de vergaarde informatie omtrent de deposities in enclosures beperkt is maar ongetwijfeld een 
veel substantiëler karakter bezit. Vaak worden de vondsten uit omheiningsgrachten immers 
afgedaan als ordinaire storten van afval. Wellicht zou meer zorgvuldige opgraving van de enclosures 
aanleiding geven tot het herkennen van meer dergelijke bijzettingen.  

Behalve enkele deposities bij het eindpunt van omheiningsgrachten zijn tot op heden 
voornamelijk bijzettingen van aardewerk en wetstenen in de dragende palen van de woonhuizen 
bekend (supra). We brengen deze in verband met een goede oogst en vruchtbaarheid en 
voortbestaan van huis en kernfamilie. Zeker de plaatsing van deze objecten in de dragende palen de 
constructie zoals in de hoeken, bij de nok of bij de ingangen is hierin zeker niet betekenisloos. Ook 
binnen het huis moeten elementen van religieuze overtuiging en rituele handeling tot uitdrukking 
gebracht zijn. In het bijzonder de haard als letterlijk focuspunt van het woongedeelte van het huis 
en als bron van vuur, warmte en beschutting moet een bijzondere rituele aandacht hebben 
gekregen. Zowel bij de bouw van het huis, tijdens het gebruik ervan als bij het verlaten speelde vuur 
een grote rol. Van den Broecke (2002) wees op het belang van vuur in de verlatingsrituelen voor 
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brons- en IJzertijdbewoning in het Maas-Demer-Scheldegebied en contexten zoals Varsenare 
d’Hooghe Noene kunnen wellicht in dit licht worden begrepen. Op deze laatste plaats kwamen uit 
een nokstaander en uit een buiten het huis liggende kuil weefgewichten en meerdere passende 
scherven van verbrande potten aan het licht. Deze vondst sluit goed aan bij de voor Nederland 
geregistreerde bouw- en verlatingsoffers. 

11.3.2 Vuurbokken en de cultus van de haard en de ever 

Aanduidingen voor rituele handelingen tijdens het gebruik van het huis en de haard in het bijzonder 
treffen we voor een deel van de onderzoeksregio zeker ook aan in het voorkomen en de regionaal 
gediversifieerde iconografie van vuurbokken. Deze objecten in ijzer of ceramiek fungeerden in 
paarsgewijze opstelling bij de haard, waren verbonden met een soort grill of braadspitten en 
bezaten een fronton in de vorm van een dier (Figuur 11.15). De objecten in metaal of ceramiek 
wortelen in tradities die diep in tijd en ruimte verspreid zijn en in ons studiegebied aantoonbaar zijn 
vanaf de Augusteïsche tijd. Recent ontwikkelden we een synthese omtrent dit fenomeen in Noord-
Gallië waarbij we enkele suggesties deden omtrent de transformatie in contexten van gebruik, 
materiaalsoort en betekenis voor en na de verovering door Rome (De Clercq 2007). We gaan hier 
nogmaals op in maar richten ons voornamelijk op het studiegebied zelf. Ook gaan we dieper in op de 
microregionale diversiteit in iconografie. 

 

 

Figuur 11.15 Opstelling van een vuurbok in ceramiek zoals courant was in het studiegebied. (Tek. J. 
Angenon, Universiteit Gent op basis van origineel W. Van Gheluwe in Vermeulen 1992a) 
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11.3.2.1 Geografische en contextuele verspreiding van vuurbokken in ijzer en 
ceramiek in de late IJzertijd en de Romeinse tijd 

Vuurbokken (Fr.: chenets, Eng. fire-dogs) zijn sterk verspreid in Noord-Gallië en in de valleien van 
Leie, Schelde en Kale en de zuidelijke randzone van de cuesta in het bijzonder (Figuur 11.16). Ze 
ontbreken evenwel manifest in de kustgebieden en de Kempen en komen af en toe voor op de meer 
lemige bodems in het aangrenzende noordwestelijke deel van de Nervische civitas en zelfs in de 
civitas Tungrorum. Toch kan er binnen het algemene verspreidingsgebied nog een aparte 
microregionale opdeling gemaakt worden en dit op basis van de vondstcontexten en de gebruikte 
materiaalsoorten.  

Een eerste microregio tekent zich af in het noorden van Frankrijk vanaf Amiens bij de Somme tot 
Arras en Raillencourt bij de bovenlopen van de Schelde. In dit gebied zijn vuurbokken duidelijk 
verbonden aan de rijke elitegraven uit de eindfase van de late IJzertijd. Samen met andere 
statusvolle objecten zoals Italische wijnamforen, ketels, grillspiesen, paterae en offertafels werden 
ze in de graven gedeponeerd. Het gaat hier duidelijk om voorwerpen die een rol speelden in het 
funerair banket en waarin ook libatie of ablutie belangrijk waren (De Laet 1973). De vuurbokken en 
offertafels zijn er steevast in ijzer gemaakt en dragen meestal de afbeelding van runderkoppen, of 
zeldzamer zoals in Arras, van eenden. Vaak staan de “chenets” centraal in het graf waarmee ze ook 
de centrale positie van de haard in het huis symboliseren (Bayard & Buchez 1998). In deze context 
was de vuurbok duidelijk een element van de materiële cultuur dat aan de manifestatie van 
elitestatus verbonden was. Deze werd vorm gegeven voor het symposium voor het hiernamaals 
(Piggott 1965; 1971). De begrafenismaaltijden fungeerden als transitie- en helingsmoment in de 
verstoorde sociale structuur van de kernfamilie en clan en dienden ook de status van de 
nabestaanden te bevestigen na de dood van het statushebbende familielid (Hayden 2009). 

Een tweede microregio kan onderscheiden worden in de regio rond Bavay waar de objecten in 
meerdere graven uit de Hoge Keizertijd voorkomen. (Faider-Feytmans 1948; 1950; Milan 1981). Hier 
gaat het evenwel niet om ijzeren vuurbokken uit elitegraven maar wel om geminiaturiseerde versies 
uit fijne terra cotta geboetseerde vuurbokken (zgn. micro-chenets), kleine terra cotta haardplaten, 
driepoten en ketels uit minder opvallende grafcontexten. 

Een derde gebied betreft de valleien van Schelde, Leie en Kale tot in Gent en de westelijke 
uitloper van de Kalevallei tot aan de zuidelijke cuestarandzone. Het sterke voorkomen van 
vuurbokken in de Leie- en Scheldevallei werd door Bourgeois (1983) voor de regio rond Ploegsteert 
en door Vermeulen (1992a) voor het noordelijke deel van de valleien bij Gent al aangetoond. 
Bourgeois (1983) veronderstelt een quasi betekenisloze doorleving van een oudere IJzertijdcultus. Er 
is duidelijk sprake van een zeer sterke geografische clustering in dit gebied met soms tientallen 
fragmenten en meerdere individuen per site, zelfs in beperkt opgegraven arealen. In alle gevallen 
betreft het vrij grote, functionele objecten (max. hoogte ca. 40cm) in vrij grof verschraalde ceramiek 
om de hitte van het vuur te kunnen weerstaan. De voorwerpen vertonen doorboringen voor de grill, 
zijn vaak verbrand aan één zijde en dragen versiering met allerlei motieven gaande van 
visgraatverbanden, vingertopindrukken en puntindrukken. Het fronton bestaat uit grof uitgewerkte 
voorstellingen van dieren. 
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Figuur 11.16 Verspreiding van vuurbokken in Noord-Gallië, gedifferentieerd naar materiaalsoort. (De 
Clercq 2007 met actualisatie tot 05-2009) 

11.3.2.2 Transformaties in gebruik en materialen  

Op basis van de analyse van de verspreiding, contexten en materiaalsoort blijkt zich een 
opmerkelijke tijds- en ruimtegebonden transformatie af te tekenen. Voor de Romeinse verovering 
blijken vuurbokken sterk status- en funerair gebonden te zijn. Ze komen enkel voor in ijzer in het 
eerste gebied. Na de verovering tekent zich een ander beeld af waarbij zich een noordelijke 
verschuiving voor doet van het fenomeen. De vuurbokken ontbreken nu quasi volledig in het eerste 
gebied en komen plots opvallend sterk in het tweede gebied voor. Ze zijn contextueel niet meer 
verbonden met elitegraven maar wel met gewone graven in een kleine microregio enerzijds, en met 
domestiek gebruik in de genoemde valleigebieden anderzijds. Bovendien greep een verschuiving in 
de gebruikte materiaalsoorten plaats van ijzer naar ceramiek. In de huidige onderzoeksstand kan 
vooralsnog zelfs niet worden aangetoond dat vuurbokken in ijzer of in ceramiek tijdens de IJzertijd 
in het studiegebied voorkwamen. De oudste zijn er Augusteïsch en uit aardewerk en werden in 
Aalter-Langevoorde gevonden. Slechts rond Arras komen beide materiaalsoorten even kortstondig 
samen voor. 

De vastgestelde transformaties openen interessante pistes om de rol van materiële cultuur in het 
proces van Romanisatie te bekijken. Het lijkt daarbij alsof er een zekere “vulgarisatie”plaats vond 
waarbij de vuurbokken niet meer aan de elite waren voorbehouden die ze in het kader van 



 

368 
 

statusconfirmerende handelingen gebruikte, maar dat ze nu door de hele gemeenschap konden 
worden aangewend. Daarbij weerklonk enerzijds het oude funerair gebruik voor de regio bij Bavay 
en anderzijds de symbolisatie van de haard. Het verdwijnen van de elitegraven kadert natuurlijk in 
een breder fenomeen waarbij de hogere klassen na de verovering andere domeinen vond om haar 
status te etaleren. Dit kon bijvoorbeeld grondbezit zijn, administratieve functies of een rol in het 
leger. Dat deze vulgarisatie en veralgemening synoniem zou staan voor een profanisatie en 
vervlakking in de inhoudelijke betekenis van deze objecten zoals eerder werd gesuggereerd 
(Bourgeois 1983; Warmenbol 2007) is echter niet zomaar aan te nemen, wel integendeel. Vooral de 
iconografie levert hier argumenten voor. 

11.3.2.3 Iconografie 

De vuurbokken zoals ze uit Gallië bekend zijn dragen allerhande voorstellingen van dieren. De 
bok/ram, de hond, de stier en het paard zijn de meest voorkomende. Daarnaast komen nog andere 
dieren zoals de eend of zelfs mythische dieren voor. Deonna (1959) en Aldhouse-Green (2001; 2004) 
omschreven de rituele betekenissen die aan deze diersoorten werden toegeschreven. Allen 
vertegenwoordigen ze een vruchtbaarheidssymboliek en zijn ze verbonden met het vuur en het 
licht van de maan en de zon. De hond en de bok hebben ook een sterk chtonische, funerair geladen 
betekenis. Het moge dan ook duidelijk zijn dat de mensen die de vuurbokken produceerden dat 
deden vanuit een bewuste keuze tot het afbeelden van een specifiek dier. Door handeling gaven ze 
materie vorm volgens bepaalde cultureel vastgelegde opvattingen over de kosmologische orde. Zelfs 
bij de “vage” iconografische voorstellingen uit het studiegebied moeten de makers bewust 
uitdrukking hebben willen geven aan deze aspecten. Een argumentatie hiervoor berust in het 
voorkomen van microregionale stijlgroepen die binnen het spectrum aan ruwe vormgeving toch 
toelaten om diversiteit te herkennen. 

11.3.2.4 Vuurevers en microregionale diversiteit in iconografie in de studieregio 

Zeer opvallend is het frequent voorkomen van vuurbokken met stompe neuzen, vrij spitse oren en 
vooral een sterk geprononceerde nekkam in de regio ten zuiden van de cuesta, met enkele oostelijke 
uitlopers in Velzeke en Kruishoutem. Net die specifieke vormkenmerken zijn in de Keltisch-
Romeinse iconografie dé stijlkenmerken bij uitstek van het everzwijn (Foster 1977: 7). Waar we 
initieel nog een mogelijkheid openlieten dat dit eventueel afbeeldingen van paarden zouden zijn, 
zijn we er sinds kort nog meer van overtuigd dat het daadwerkelijk everzwijnen betreft. Een vondst 
uit het castellum van Aalter van meerdere vuurbokken met uitgesproken nekkam (Figuur 11.17), 
werd vergezeld van een opmerkelijk deksel van grote omvang en met een handgreep in de vorm van 
een dier (Figuur 11.18). De snoet van het dier moge dan wel afgebroken zijn, uit de vormgeving -
vooral de nek- en rugkam en staart- valt duidelijk af te lijnen dat dit een voorstelling van een 
everzwijn is. Bovendien vertoont de binnenzijde van het zware deksel brandsporen waardoor het 
functioneel gezien eerder een vuurstolp is dan een gewoon deksel. Alleen al door de dimensies wijkt 
dit deksel ook af van de gekende deksels in het gebied.  
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Figuur 11.17 Quasi volledig fronton van een vuurbok uit Aalter-Loveld. (Foto: J. Moens, VIOE) 

In en rond Aalter tekent zich overigens de meest opmerkelijke concentratie van deze “vuurevers” 
af, ondanks het voorkomen van andere voorstellingen zoals een mogelijke ram (De Laet 
1975)(Figuur 11.19). Wat verderop in Aalter-Langevoorde werd ook een vuurbok met nekkam en 
plompe neus gevonden op de bodem van een kuil (Figuur 11.20). Het stuk was vergezeld van een 
groot fragment van een maalsteen en van een wandscherf van een laat-Flavische Dr.37 uit La 
Graufesenque. Op de fries stond centraal een lopend everzwijn afgebeeld. Alle voorliggende 
gegevens in acht nemend menen we dat hier geen toeval in het spel is. Everzwijnen werden wel 
degelijk afgebeeld werden op de vuurbokken en dit vooral in de microregio ten zuiden van de 
cuesta. Dit suggereert dat vuurbokken fungeerden als media waarop dan in functie van de religieuze 
opvattingen van de lokale gemeenschappen aparte iconografische invulling kon worden gegeven. 
Zo bleek uit recente vondsten in Menen (Dhaeze & Verbrugge 2007a) dat het rund en de bok/ram 
figureerden op menig vuurbok. Het is dan ook logisch te veronderstellen dat de religieuze 
opvattingen van de lokale gemeenschappen sterk bepaald waren door het landschappelijke kader 
waarin de clan sinds generaties woonde en werkte. Het landschap gaf mee vorm aan het tot stand 
komen van de habitus en de handelingskaders die daar in werden vastgelegd. Net zoals in de 
Middeleeuwen was het kleirijke tertiaire gebied wellicht sterk bebost en het voorkomen van een 
typisch bosdier en de geassocieerde mythologie als iconografie hoeft in se weinig verwondering te 
wekken. We zijn dan ook de mening toegedaan dat vuurbokken in deze microregio wel degelijk een 
duidelijk vormgegeven betekenis hadden. Een doorleving en bijgevolg vervaging van tradities 
achten we veel minder waarschijnlijk. Deze theorie kan overigens moeilijk als argument gebruikt 
worden vermits er voorlopig in het gebied nog geen voorbeelden uit de late IJzertijd bekend zijn en 
waardoor de doorleving in se zelfs niet bewijsbaar is. Vuurevers verschijnen immers pas in de 
Flavische tijd en bleven tot in de derde eeuw in gebruik, wat toch op het belang en de continuïteit 
van de traditie duidt. 
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Figuur 11.18 Vuurstolp met handvat in de vorm van een everzwijn uit Aalter-Loveld (Tek. J. Moens, VIOE, 
schaal 1/3e). 
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Figuur 11.19 Twee vuurbokken uit Aalter-Loveld (bovenste bok = De Laet 1975 maar daar fout 
gepositioneerd) (Foto: auteur). 
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Figuur 11.20 Vuurbok en met everzwijn versierde scherf Zuid-Gallische terra sigillata uit de late eerste 
eeuw, samen gedeponeerd in een kuil in Aalter-Langevoorde (Foto auteur; Tek. J. Angenon). 
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11.3.2.5 Betekenis van de evercultus 

De rituele betekenis van de ever situeert zich op meerdere vlakken (Aldhouse-Green 2001; 2004: 128-
135). Het dier stond sterk in verband met de jacht, de mannelijkheid, de martialiteit, de oorlog en 
het vuur. Steeds wordt het afgebeeld in staat van woede; met sterk opgerichte nekkam (Beck 1994: 
334). In de Oudnoorse / Germaanse mythologie en o.a. in de Fornaldarsaga was het everzwijn met 
vlammende nekkammen Gullinbursti een metgezel van de god Freyr; het zwijn was snel en gaf licht. 
Een bekende vondst van evers in rituele context in Germaans gebied is de bekende “Kultfund” uit 
Greussen met meerdere ceramische recipiënten uitgewerkt en versierd met evermotieven 
(Neumann 1958). Dichter bij huis in de Ardennen wordt de ever geassocieerd met de godin Arduinna 
die steeds een ever als metgezel had. Rituele afbeeldingen van het everzwijnen zijn natuurlijk 
overvloedig bekend, onder andere op het bekende stenen beeld van Euffignieux en ook als 
individuele bronssculptuur zoals die van Neuvy-en-Sullias. Een ander belangrijk aspect was 
verbonden met de identiteit en de religie. Als snel en groot en uiterst wendbaar dier zoals Strabo 
(Geographica 4.3.3.) specifiek vermelde voor de regio, was de ever natuurlijk bijzonder gevaarlijk en 
het overwinnen van de ever in een gevecht moet overladen geweest zijn met symboliek van 
martialiteit, status en mannelijke deugd. Een individuele strijd aangaan met een everzwijn of beer 
was voor de Germanen een noodzakelijk ritueel om als vrij en strijdvaardige man erkend te worden 
(Pastoureau 2004: 67). Er zijn verschillende afbeeldingen bekend van dergelijke individuele 
jachtconfrontaties met everzwijnen (Figuur 11.21; Figuur 11.22). Bijzonder is dat het eerbare 
karakter die aan het overwinnen van een everzwijn werd toegekend ook nog in de Middeleeuwse 
ridderkultuur bekend bleef en met de elite was verbonden. De strijd werd op dezelfde wijze 
iconografisch vorm gegeven als dat in de Romeinse tijd het geval was. De strijd tussen jager en ever 
bleef het prototype van de individuele jacht als man, zowel in de Griekse-Romeinse cultuursfeer als 
in de Middeleeuwen, tot op het moment dat Richelieu de duels verbood (Poplin 1995: 455). De ever 
werd immers tijdens de 15e en 16e eeuw meer en meer met onzuiverheid en de duivel gelijk gesteld 
en het eerbare karakter van de jacht verschoof naar de jacht op herten (Pastoureau 2004). 

11.3.2.6 Besluit met betrekking tot vuurbokken 

Samenvattend denken we dat het voorkomen van vuurbokken in een landschappelijk deelgebied 
wel degelijk een duidelijke rituele betekenis heeft. Vuurbokken fungeerden als media die in functie 
van de ideologisch-kosmologische opvattingen bij de lokale gemeenschappen iconografisch 
gedifferentieerd konden zijn. Specifiek voor het zuidelijke cuestagebied met enkele oostelijke 
uitlopers blijkt het everzwijn als iconografisch symbool een grote waarde te hebben gehad. Op de 
“vuurevers” stond het dier als symbool van vuur en licht in direct verband met het vuur maar het 
was evenzeer ook een symbool van martialiteit en status. 
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Figuur 11.21 De individuele confrontatie met het everzwijn als martiale daad in de Romeinse tijd 
(Romeinse mozaïek, Sicilië, IIIe eeuw AD). 

 

Figuur 11.22 De indidivudele confrontatie met het everzwijn als martiale daad in de middeleeuwen (Livre de 
Chasse de Gaston Phoebus, ca.1450)(S.N.2002; Bibliothèque de l’Image, Paris). 
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11.4 Heiligdommen en tempels 

11.4.1 Verspreiding 

Heiligdommen en tempels van het klassieke Gallische vierkante omgangstype zijn in het gebied zo 
goed als onbekend uit opgravingen en veel meer kan er dus over die grote heiligdommen en de 
officiële cultus die er vaak mee verbonden was, niet worden gezegd. Wel zijn door toevalsvondsten 
en twee systemtatische opgravingen aanduidingen voor het bestaan van grotere heiligdommen. 
Deze situeren zich opvallend genoeg allemaal op de civitasgrens langs de Schelde (Figuur 11.23). 
Bekend is ook het kleine omgangstempeltje uit Aardenburg dat mogelijk tijdens een civiel 
bewoningsintermezzo werd gebouwd. Omtrent de cultus zelf is niets bekend, wel werd er een 
mortarium gevonden met bijzonder grote afmetingen (diameter ca. 1m). Ook kan op basis van de 
duikvondsten aangenomen worden dat de tempels van Colijnsplaat en Domburg van dit type 
moeten zijn geweest. Als rituele zones bij de kust en de Scheldemonding in het uiterste noorden van 
de civitas trokken deze heiligdommen vooral handelaars aan (Stuart & Bogaers 2001). Zeer recent 
werd wat oostelijker langs de Schelde op de oostoever (niet in Menapisch gebied dus) ook met zeer 
grote waarschijnlijkheid een tempel gelokaliseerd (Vermunt & De Clercq, in voorbereiding). Het 
betreft een heiligdom dat zich onder of nabij de kerk van Bergen-op-Zoom bevond en waar 
handelaars of schippers die olijfolie vervoerden in grote amforen Dr.20 geminiaturiseerde 
amfoortjes offerden. Ook zijn in de Schelde verder stroomopwaarts aanduidingen voor het bestaan 
van grote heiligdommen met meer officiële betekenis. Zo is er een vondst bekend uit de Schelde 
nabij de samenvloeiing met de Durme in Temse en Bornem van delen een bronzen beeld van 1m 
hoog, van een klein Jupiterbeeld in brons en van een sokkel waarop Imbrius Verratius een gelofte 
jegens de oppergod Jupiter inlostte (De Bast 1808: 387-390). Nog zuidelijker in Wetteren bij de 
Schelde kwam dan weer een stenen altaar voor Hercules aan het licht. Wanneer we dan ook de 
verspreidingskaart van deze religieuze sites bekijken valt het op hoe sterk deze aan de rivieren en 
de grenzen van de civitas gebonden zijn. Dit “liminaal” patroon zet zich verder langs de kust met 
ten zuiden van Domburg een vondst van aan altaar van Buronina te Westkapelle en mogelijk ook 
van een tempel te Torhout. Immers, de zogenaamde wachttoren, gevonden door J. Claerhout en 
door E. Cools (1990) als wachttoren geïnterpreteerd, kan op basis van het fragmentaire grondplan 
waarin twee concentrisch vierkante structuren zichtbaar zijn, misschien ook wel als tempel worden 
gezien.  

Binnenlands zijn er op verschillende plaatsen wel aanduidingen voor het bestaan van 
heiligdommen maar het betreft vrijwel steeds openluchtheiligdommen uit de late IJzertijd of de 
vroeg-Romeinse tijd, herkend op luchtfotografie als grote rechthoekig of vierkante omheinde 
ruimten. Een recente vondst uit Merendree roept echter sterke parallellen op met die van 
Kruishoutem-Kapellekouter (Vermeulen & Rogge 1991; Rogge, Vermeulen & Moens 1985) verder 
zuidelijk buiten de regio en suggereert ook daar het bestaan van een heiligdom. Verspreid over zo’n 
1000m² kwamen bij metaaldetectie immers zo’n 200 munten te voorschijn, vele ervan in zeer goede 
staat. Daarnaast werden ook heel wat fibulae, enkele militaire beslagstukken en meerdere (15) delen 
van bronzen godenbeeldjes aangetroffen, onder andere meerdere malen van de god Mars en één 
maal met het hoofd van een groter beeld van een godin of keizerin (Figuur 11.24). Daarnaast zijn er 
ook stukken van sokkeltjes, lichaamsdelen in brons, onder andere een arm met patera. Opvallend is 
een beeldje van een op een bed rustende pan. Deze recente vondst is momenteel nog in studie maar 
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geeft toch aan dat op de plaats waar een wegtracé de Romeinse vicus van Merendree binnendraait 
wellicht een heiligdom moet gesitueerd zijn. De aard en samenstelling van de vondsten wijst op een 
sterke gelijkenis met de site van Kruishoutem en mogelijk betreft het ook hier een heiligdom dat 
met de centrale plaats was geassocieerd.  

 

 

Figuur 11.23 Verspreidingskaart van de gekende of veronderstelde heiligdommen 
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Figuur 11.24 Merendree-Molenkouter. Selectie van bronssculptuur en bronsbeslag uit een 
oppervlakteconcentratie (op ongelijke schaal; Foto: H. Denis, VIOE, Coll. P. Deceunynck). 
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11.5 Besluit  

De wijze waarop de lokale gemeenschappen hun relatie met het bovennatuurlijke vorm gaven kwam 
tot uitdrukking in meerdere aspecten van het dagdagelijks leven en de handelingen die daarin 
gesteld werden. Het bouwen, bewonen en verlaten van een boerderij en het begraven van de doden 
ging gepaard met rituele handelingen die in verband stonden met vruchtbaarheid, continuïteit en 
de band met de voorouders. Vuurbokken als onderdelen van de haard speelden een bijzondere rol 
als microregionaal en landschappelijk onderscheiden media om lokale rituele opvattingen materieel 
uit te drukken. Specifiek voor het zuidelijke cuestagebied kan de iconografie van het everzwijn zo 
verbonden worden aan het vuur, het licht, de martialiteit en de jacht.  

Voor wat betreft de grafritus is dringend meer onderzoek noodzakelijk om binnen de grote 
diversiteit en aantallen aan informatie tot een goed begrip te komen van de onderliggende 
patronen. Een belangrijke kenniswinst betreft wel het onderscheid dat lijkt te bestaan tussen de 
groepsbegraafplaatsen bij centrale plaatsen enerzijds, en de landelijke begraafplaatsen anderzijds. 
Het landschap blijkt ook als een funerair en ritueel continuüm gepercipieerd geweest te zijn en oude 
begraafplaatsen kennen ook een culturele biografie tijdens de late IJzertijd en de Romeinse tijd. 
Interessant was zeker de vaststelling van het opmerkelijk gebruik van de funeraire enclosure in het 
dekzandgebied tussen Gent en Brugge als structurerend element in het grafveld. Door de enclosure 
werd immers de status van de overledene tot uitdrukking gebracht. Vierkante enclosures staan ook 
in verband met de voorouderverering. 

Grote meer officiële heiligdommen en aanduidingen daarvoor zijn in de huidige stand van kennis 
vooral beperkt tot de grenszones van de civitas bij de rivieren en de kustgebieden. 
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Hoofdstuk 12  

De daadkracht van het Imperium: de militaire 

aanwezigheid in de regio 

12.1 Inleiding 

De opname van het studiegebied in het Imperium Romanum komt sterk tot uiting door de installatie 
van militaire kampen. De castella materialiseerden de directe impact en de macht van Rome op de 
lokale gemeenschappen van het gebied. Enerzijds boden zij een perspectief van bescherming en 
potentiële afzetmarkt, anderzijds waren ze een symbool voor bezetting en taxatie. Het ligt niet in 
onze bedoeling om hier diep in te gaan op de militaire aanwezigheid in de studieregio. Deze keuze 
werd enerzijds gemaakt omdat collega Wouter Dhaeze momenteel een proefschrift voorbereid 
waarin deze aspecten de kern van het onderzoek uitmaken. Bovendien valt het onderwerp ook 
buiten de opzet van deze studie waarin expliciet gekozen werd om de maatschappij vanuit een 
inheems perspectief te analyseren. We kunnen, gezien hun evidente invloed op de inheemse 
gemeenschappen, de castella ook niet compleet negeren en daarom wordt in dit hoofdstuk een 
bondige status quaestionis weergegeven die ons moet toelaten om de inheemse en militaire 
bewoning in een onderling perspectief te vatten. 

12.2 De castella 

Momenteel zijn er met zekerheid castella aangetoond in Aardenburg, Aalter, Maldegem en 
Oudenburg. In Brugge, Gent-Oude Beestenmarkt; Knesselare-Kouter; Merendree-Molenkouter; 
Oostkappelle-Oranjezon; Torhout en Walcheren-Roompot zijn er indicaties voor de aanwezigheid 
van castella of versterkte sites maar nog geen in situ bewijzen (Figuur 12.1).  
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Figuur 12.1 Verspreiding van de gekende en mogelijke castella in het studiegebied. 

12.2.1 Aardenburg 

Het castellum van Aardenburg is gelegen op een in de kustvlakte uitstekende noordelijke uitloper 
van de grote dekzandrug Gistel-Brugge-Maldegem-Stekene-Verrebroek. Het zuidelijk op de cuesta 
ontspringende riviertje Ede liep naast het castellum en mondde uit in een inbraakgeul die nabij 
Cadzand met de Noordzee in verbinding stond. Een Romeinse weg verbond Aardenburg met Brugge 
en Oudenburg (Zandstraat). Een andere weg liep vermoedelijk naar het zuiden. Naast het castellum 
bevond zich een vicus (Visser 2001).  
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Sinds 1961 vonden er intensieve opgravingen plaats in Aardenburg onder leiding van J.A. Trimpe 
Burger (zie bv. Trimpe Burger 1973, 1992, 1995; 1997). Het grondplan van het castellum bestaat uit 
een rechthoekig areaal van 150x240m dat van een stenen weermuur, ronde hoektorens en 
flankeertorens bij de ingangen was voorzien. Het geheel werd omzoomd door een 7m brede 
spitsgracht. Centraal werd een groot deel van de principia blootgelegd. Het grondplan sluit aan bij 
deze van de commandantsgebouwen zoals ze uit Limes in Germania Superior en Inferior gekend zijn 
(Trimpe-Burger 1997: 31). De vondst van een klein deels stenen omgangstempeltje dat zich binnen 
de omheining bevond zou er op duiden dat de versterking ook een civiele occupatiefase heeft 
gekend (Van Dierendonck 1987: 198-199), wat ook door de muurschildering zou aangetoond worden 
(van Dierendonck & Swinkels 1985). De militaire fase wordt in de klassieke opvattingen met 
betrekking tot deze site tussen 175/180 en 225AD gedateerd, de civiele tussen 225 en 275. 
Muntenreeksen duiden echter op een zeer intense occupatie tussen 260 en 273, mogelijk als gevolg 
van een opname van de vestiging in de kustverdediging die onder Postumus werd uitgebouwd 
(Boersma 1967: 76-80). Het aardewerk uit enkele contexten uit deze tijd sluit qua naamstempels op 
terra sigillata maar ook op basis van de baksels en vormen van gewoon aardewerk bijzonder sterk 
aan bij dat van de grote militaire afvalkuil OS4980 uit Oudenburg (Vanhoutte, Dhaeze & De Clercq 
2009). Het leidt dus weinig twijfel dat het civiel karakter van Aardenburg een intermezzo betreft 
tussen twee militaire occupaties. De eerste fase zou volgens Thoen (1991) in verband kunnen staan 
met de invallen van de Chauci, de tweede volgens de recente inzichten met het Imperium Galliarum. 
Wat betreft de militaire aanwezigheid na 170AD dienen we er echter zeker ook de nadruk op te 
leggen dat er zich nog andere historisch bekende feiten afspeelden dan de Chaucenpiraterij, zoals de 
Bellum Desertorum, de machtsstrijd onder de Severi, de landing van Clodius Albinus en enkele 
opstanden tijdens de vroege derde eeuw (infra). Een zeer interessante vondst die in het licht van 
deze feiten naar ons gevoel van groot belang is voor de datering van de militaire activiteit in 
Aardenburg en het gehele gebied, is een om onbegrijpelijke redenen onuitgegeven bouwinscriptie 
die door J. Trimpe-Burger in Aardenburg werd gevonden (Figuur 12.2). Met uitzondering van de 
altaarvondsten van Colijnsplaat en Domburg is dit overigens de enige Romeinse inscriptie uit het 
studiegebied. Het betreft een zeer verzorgd uitgevoerde inscriptie in letters van 7cm hoog voor de 
bovenste lijn en 5.5cm voor de onderste, gekapt tussen twee fijne lijntjes waartussen de letters -OM- 
en -RMA- te lezen zijn. Bogaers omschreef tijdens een lezing in Middelburg deze vondst als uiterst 
belangrijk voor de datering van het kamp (1981; R. van Dierendonck, scez, pers. meded.). Hij aanzag 
het als een bouwinscriptie, aangebracht boven een belangrijk gebouw naar aanleiding van de bouw 
of de herbouw van het castellum. Alhoewel het aantal letters beperkt is, stelde hij als lezingen voor: 
(COM)MO(DVS) en (A)RMA(MENTARIVM). Alhoewel voor de onderste lijn ons inziens ook nog 
SARMARTICVS of GERMANICVS tot de mogelijke lezingen behoort, lijkt de identificatie van –OM- als 
Commodus inderdaad tot de weinige mogelijkheden te behoren. Dit zou dan betekenen dat onder 
Commodus belangrijke militaire bouwactiviteit in het gebied plaats vond of minstens dat het leger 
er nog steeds erg actief was, ook na het succesvolle optreden tegen de Chauci.  

Uit meerdere stempels op bouwmateriaal kan ook de aanwezigheid van diverse legereenheden 
worden afgeleid. Op twee tegels staat gestempeld PRIMACORT, mogelijk te lezen als PRIMA 
CO(HO)R(S) T(HRACVM) of T(VNGRORVM) (Trimpe Burger 1997: 38). De andere stempels zijn CIIA en 
CIIS, wat mogelijk respectievelijk te vereenzelvigen is met COHORS SECVNDA ANTONINIANA en 
COHORS SECVNDA SEVERIANA (Dhaeze 2008: 39) . Volgens W. Dhaeze (pers. meded.) waren in het 
kamp meer dan waarschijnlijk gemengde eenheden van ruiterij en infanterie gelegerd, de 
zogenaamde cohortes equitatae.  
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De occupatie blijkt op basis van de munten af te breken in 273AD. Zeer recent echter konden we in 
het provinciaal archeologisch depot Zeeland (Middelburg) enkele scherven van onmiskenbaar 
Saxisch vaatwerk bekijken (vierde eeuws?). Zelf vonden we tussen het aardewerk van de opgraving 
Weide De Smet ook Germaans vaatwerk. Het kan dus zeker niet worden uitgesloten dat de site een 
kleine Germaanse occupatie uit de Laat-Romeinse tijd heeft gekend. 

 

 

Figuur 12.2 De inscriptie uit Aardenburg, mogelijk lezend: (COM)MO(DVS) en (A)RMA(MENTARIVM)(sch: 
1/2e). 

12.2.2 Aalter-Loveld “Daerment Heet te Kestere” 

Sinds 1992 werd er op de plaats Loveld in Aalter door de Vakgroep Archeologie van de Universiteit 
Gent (Thoen & Sas 1993; De Clercq & Thoen 1998) en later gecoördineerd door de KLAD, al enkele 
malen archeologisch onderzoek uitgevoerd op de dominante tertiaire opduiking Loveld (Hoorne, De 
Clercq & Verbrugge 2006; De Clercq et al. 2008). Vroeger waren er enkele opzienbarende vondsten 
aan het licht gekomen, onder andere een bronzen beeld van de godin Victoria (Musée de 
Mariemont), een vuurbok en een tas Dr.35 in terra sigillata (De Laet 1975; Bauwens-Lessenne 1962; 
Faider-Feytmans 1979: 88; planche 54). We gaan in vergelijking met de andere sites wat dieper op 
deze vindplaats in omdat de identificatie als castellum zeer recent is en nog niet wetenschappelijk 
gepubliceerd. 

De opgravingen leverden tot voor 2008 vooral sporen op de kop van de 21m hoge opduiking, 
onder de vorm van een waterput met stenen bovenbouw, een deel van een steenbouw, en 
houtbouwsporen. Gezien de bouwtrant in steen, maar vooral ook door enkele markante vondsten 
waaronder een pelta-vormig lederbeslag, een lanspunt, grote maalstenen, een houten panfluit en 
het bronzen beeld van de godin Victoria (mogelijk de bekroning van een legerstandaard), werd 
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verondersteld dat deze occupatie het lokale belang oversteeg en wel eens van militaire inslag zou 
kunnen zijn geweest. Behoudens aanwijzingen hiervoor, waren er tot voor zeer recent geen 
doorslaggevende bewijzen gevonden die deze theorie konden staven. Door een bedreiging van het 
bodemarchief door woningbouw werd voor het eerst een kans geboden een inzicht te krijgen in de 
archeologische waarden van de zone aan de voet van de opduiking, bij het begin van de vrij steile 
helling dus. Het betrof een perceel aangrenzend aan dat waar de vuurbok en Dr.35 schotel was 
gevonden die De Laet (1975) publiceerde. Op het andere aanpalende perceel konden we zelf in 1992 
Romeins muurwerk vaststellen bij bouwwerken en vonden we ook een vuurbok . 

De opgravingen die in augustus-september van 2008 op het bewuste perceel werden uitgevoerd 
door het VIOE, de KLAD en onszelf in naam van de UGENT (Moens et al. 2009), leidden tot de 
ontdekking van een imposant, meerfasig dubbel spitsgrachtensysteem, een flankerende borstwering 
en wellicht een toren. Bovendien kon vastgesteld worden dat na de opgave van de militaire 
infrastructuur een nieuwe, vermoedelijk burgerlijke, bewoning werd aangelegd. De systematische 
studie van de massale hoeveelheid aan vondsten moet nog aanvangen en gekoppeld worden aan de 
bevindingen uit de opgravingen en de studie van de plannen. Niettemin denken we dat de 
karakterisatie van de site en de grote lijnen in de fasering ervan, nu al voldoende aantoonbaar zijn. 

De ontdekte grondsporen behoren tot een meerfasig verdedigingssysteem (Figuur 12.3), 
bestaande uit een dubbel grachtensysteem, een flankerende borstwering en een mogelijke toren. 
Het betrof twee zeer imposante grachten die parallel werden uitgegraven op een onderlinge afstand 
van 3,5m. De binnenste gracht had een maximale bewaarde breedte van 2m en een maximaal 
bewaarde diepte van 0,8m onder het opgravingsvlak dat zich vermoedelijk zo’n 80 à 100cm onder 
Romeins loopvlak situeerde. De buitenste gracht was nog maximaal 4,2 m breed en maximaal 1.40m 
diep bewaard onder het vlak.  

 

Figuur 12.3 Aalter-Loveld. Doorsnede van het verdedigingssysteem met de fasering. 

Gezien de breedte, de vorm in doorsnede en de randstructuren en ook door enkele vondsten (infra) 
kan worden aangetoond dat het hier om een verdedigingssysteem handelt zoals dat gekend is bij 
hout-aarde castella. Uit de zes doorsneden en twaalf profielen is telkens gebleken dat de beide 
grachten elk tot drie maal toe systematisch werden heruitgegraven en dat ze dus tot hetzelfde 
verdedigingssysteem behoren. De oudste fase kan op basis van Belgische Waar in de pre-Claudische 
tijd gedateerd worden. Opvallend is wel dat de grachten zeer snel terug met moederbodem gevuld 
werden en sporen van instorting vertonen. Hoewel imposant, werd er geen scherp V-vormig profiel 
in opgemerkt. Dat was wel zo voor de tweede gracht die we op stratigrafische gronden tussen 60 en 
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140AD dateren. De laatste fase dateert uit de Antonijnse tijd en leverde een overvloedig 
vondstenmateriaal op door het stort in de gracht van honderden individuen aardewerk. Sommige 
hiervan behoren tot de typische militaire vormenschat in ceramiek en zijn zeker exotisch in de 
regio en Noord-Gallië in het algemeen (Figuur 12.4). 

 

Figuur 12.4 Exotische tas in oxiderend gebakken aardewerk, overtrokken door een witte sliblaag en 
doorkrast met een geometrische versiering waartussen in rode verf stippen werden aangebracht (sch: +/- 
1-2e).  

Het grachtensysteem werd door een palissade geflankeerd. Deze palenrij sloot op haar beurt aan bij 
een groep van zes, zeer zware paalgaten die tot 1.2m diep tov het vlak reikten en een ruimte van 7m 
bij 8m afbakenden, met de korte zijde parallel aan de grachten gelegen. Er werd tijdens de 
opgravingen duidelijk vastgesteld dat deze zware paalgaten heruitgegraven werden op exact 
dezelfde plaats en dit om nieuwe palen te plaatsen. Het feit dat dit op exact dezelfde plaats diende te 
gebeuren, is op zich een onlogisch gegeven. De bodem moet duidelijk nog onstabiel zijn geweest 
want de zes nieuwe paalkuilen werden elk bekleed met een mantel van zeer zorgvuldig gestapelde 
lokale veldstenen, tot 0.8m diep bewaard (Figuur 12.5). In het centrum restte een vierkante 
uitsparing van 40x40cm waar oorspronkelijk een grote houten paal moet hebben gestaan. Het feit 
dat een dergelijke zeer zwaar uitgevoerde zes-palenconstructie op exact dezelfde locatie diende 
heraangelegd te worden, met de nodige extra technische aanpassingen en werk in functie van de 
onstabiele bodem als gevolg, maakt duidelijk dat beide constructies tot een groter bouwgeheel 
behoren en dat het in functie van de heraanleg van dat groter geheel, planmatig gezien absoluut 
noodzakelijk was om op dezelfde plaats te gaan herbouwen. Het leidt volgens ons dan ook weinig 
twijfel dat deze grote constructie met het verdedigingssysteem in verband staat en dat net als bij de 
grachten, er sprake is van een heraanleg. Gezien de positie nabij de grachten, de robuustheid van de 
constructie en de rij kleine paaltjes die een hoek maken van 90°, veronderstellen we dat deze 
constructie een (hoek)toren is, gelegen bij een hoek in het verdedigingssysteem. De hoek 
veronderstellen we slechts enkele meters ten noorden op een bebouwd perceel net buiten het 
onderzoeksterrein. Met een kleine sondage op de toekomstige oprit van het bouwperceel, kon 
worden aangetoond dat in het verlengde van de veronderstelde hoek zich inderdaad een zeer diepe 
spitsgracht bevond. Deze imposante structuur was tot 2.8m diep onder actueel loopvlak bewaard en 
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bevatte in de wand nabij de bodem een rij van goed bewaarde, op regelmatige afstand van elkaar 
geplaatste houten aangepunte paaltjes, elk ca. 35cm van elkaar verwijderd. De gracht werd helaas 
maar over een beperkte breedte aangesneden maar lijkt aan te sluiten op een oude perceelsgrens 
die zich aan de overzijde van de straat bevindt en op de Ferrarriskaart al staat aangegeven (infra). 
Deze sloot is discordant met het moderne perceelspatroon maar is wel concordant met het 
Romeinse grachtensysteem. Dit tracé bakent ook de grens af tussen de meer steilere delen van de 
helling en het vlakkere omliggende gebied en kan mogelijk als een relict van dit Romeinse 
verdedigingsysteem worden beschouwd. Indien men er van uitgaat dat de opduiking volgens het 
veronderstelde tracé werd omringd dan levert dat een rechthoek van ca.150 bij 250m op, een 
opmerkelijke gelijkenis met de dimensies van Aardenburg. 

 

Figuur 12.5 Aalter-Loveld. Doorsneden van één van de zes met veldsteen beschoeide paalgaten van wat 
wellicht een hoektoren was (Foto auteur). 

Zowel de aard van de vondsten als die van de structuren lieten tot voor de laatste opgravingen 
vermoeden dat het complex Loveld afweek van de inheems-Romeinse occupatie in het gebied. Met 
de recente opgravingen werd het bestaan aangetoond van een meerfasig verdedigingssysteem dat 
tot de klassieke militaire architectuur kan gerekend worden. Zowel de omvang en vorm van het 
defensief systeem, de planmatigheid en de materiële cultuur geven aan dat de plaats herhaaldelijk 
door militairen werd bezet. Opvallend was het aanhouden van de strakke planmatigheid in de 
heraanleg van het verdedigingsysteem doorheen de tijd. Dit duidt op een (blijvende) interesse van 
het leger in deze topografisch dominante en bijgevolg strategisch interessante locatie. Gezien de 
topografie, de oriëntatie van de grachten, de eerdere opgravingen en de verspreiding en aard van de 
vondsten mag worden verondersteld dat het verdedigingsysteem de hoogte omringde (Figuur 12.6).  
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Figuur 12.6 De tertiaire opduiking Loveld met aanduiding van de in situ sporen en vermoedelijke 
grachtenconfiguratie aan de noordwestelijke flank (1: waterput: opgraving Thoen & Sas 1992; 2: 
steenbouw: Hoorne, De Clercq & Verbrugge 2007; 3: palenrij: De Clercq et al. 2008; 4. verdedigingssysteem 
met spitsgrachten, palissade en toren: Moens et al. 2009; Beeld. B. Stichelbaut, Vakgroep Archeologie, 
Universiteit Gent). 

Dit wordt op wel heel frappante wijze gesuggereerd door de Ferrariskaart (1771-1777) die een 
rechthoekige perceelsconfiguratie toont net daar waar we het verdedigingssysteem vermoeden 
(Figuur 12.7). Alhoewel toeval nooit uitgesloten is, denken we toch dat de gelijkenis te frappant is 
om niets met het Romeinse castellum te maken te hebben. Bovendien, een laatste element dat de 
aanwezigheid van een fort suggereert is van toponymisch aard. In 1460 werd de zone immers 
vermeld in de bronnen als “daerment heet te Kestere” (De Vos, Stockman & Devos 1992: 14 & 113). Deze 
vondsten wijzigt de bestaande ideeën omtrent de militaire aanwezigheid in het binnenland van het 
noordelijk deel van de civitas Menapiorum en zet aan om, zeker voor de tweede eeuw, de gangbare 
opvattingen omtrent de aanwezigheid, de organisatie en de uitbouw van het Romeins militair 
apparaat in het binnenland te herzien. 
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Figuur 12.7 Uittreksel van Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgesteld door Graaf Ferraris 
(1771-1777) met de opvallende rechthoekige perceelsconfiguratie op de plaats van het Romeinse castellum 
(bron: http://mara.kbr.be/kbrImage/ferraris/1616289.imgf; kaartblad Ruysselede). 

12.2.3 Maldegem-Vake 

Het Romeinse Hout-Aarde castellum te Vake is gelegen op een zandige uitloper van de grote 
dekzandrug Maldegem-Stekene. Het werd ontdekt door luchtfotografische waarnemingen die een 
vierkant dubbel omgracht areaal lieten zien (Semey & Vanmoerkerke 1984)(Figuur 12.8). Het 
vormde het voorwerp van meerdere opgravingscampagnes die leidden tot de gedetailleerde 
registratie van ca. 1/3e van het oppervlak van de versterking (Thoen 1988b; 1991; 1993; 2006; 2008; 
Dhaeze 2000; Dhaeze & Thoen 2004; Thoen & Vandermoere 1985; 1986). Het verdedigingssysteem 
omgracht ca. 2.5ha en had zijden van 157.5m. Binnenwerks bestond het uit een beschikbare 
oppervlakte van 400x400 Romeinse voet. De dubbele V-vormige spitsgrachten met 1m tussenafstand 
waren tussen 3 en 4.4m breed en nog maximaal 2m diep. Er werd een toegangspoort type portae 
cum turribus opgegraven, gebouwd met zware houten palen. De binnenindeling kenmerkte zich 
door enkele houten barakken van 33 x 6.5m. Elke barak was van een waterput voorzien. Eén barak 
werd als dubbelbarak omschreven en was waarschijnlijk een combinatie van woonbarak en 
paardenstal. Opvallend was het groot aantal waterputten (10) wat een aanvullend bewijs voor de 
aanwezigheid van paarden zou kunnen vormen. Volgens Thoen was er dan ook een gemengde 
eenheid van infanterie en cavalerie gelegerd, een zogenaamde cohors quingenaria equitata of een 
cohors milliaria equitata. 
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belang van de site situeert zich in de langdurige occupatie met indicaties van bewoning uit een tijd 
die zich uitstrekt tussen het midden van de eerste en de vroege vijfde eeuw. Het is de enige plaats 
waar laat-Romeinse occupatie op grote schaal werd onderzocht. Behoudens het kamp zelf werd ook 
een laat-Romeinse begraafplaats opgegraven. Daaruit bleek dat de soldaten rond 388 actief waren op 
de Balkan. Onder deze begraafplaats werd een deel van de kampvicus aangesneden (Creus 1975). 
Deze bevatte onder andere een badgebouw. 

Sinds 2003 werd grootschalig onderzoek opgestart (zie o.a. Vanhoutte & Patrouille 2003; 
Vanhoutte 2004; 2005; 2006; 2007a, b; Vanhoutte, Dhaeze & De Clercq 2009). Dit gaf aanleiding tot de 
herziening van de chronologie van het fort. Daarin worden momenteel vijf fasen onderscheiden 
(Vanhoutte 2007a): 
Een eerste militaire occupatie uit de late 2de en eerder vroege derde eeuw (na 200) onder de vorm 
van een hout-aarde fort (Oudenburg I van Mertens) 
Wat later maar voor 240AD nog de aanleg van een nieuw houten fort waarvan het valetudinarium 
(hospitaal) werd gevonden 
De heraanleg van het fort. Een antoninianus van Philips I Arabs (244-249) of Gordianus III (238-244) 
levert een terminus post quem voor de aanleg van dit nieuwe fort waarvan ondermeer enkele 
contuberniae werden onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat het door brand werd vernield. 
Een snelle herbouw met een zeer intense occupatie uit het midden van de derde eeuw (ca. 240-275) 
met ondermeer de verstening van het fort (Oudenburg II van Mertens). Het castellum sluit daarmee 
aan bij de forten van de zgn. Saxon Shore verdediging vanaf ca. 260. Uit deze fase werd ondermeer 
de fabrica-zone onderzocht en een omvangrijke afvalput. Op basis van de munten en de ceramiek 
wordt deze fortfase voorlopig tussen 260-280AD geplaatst. Daarmee zou ze gelijktijdig kunnen zijn 
met het castellum van Aardenburg en ook in het kader van Postumus’ Gallisch Rijk moeten worden 
gezien. De voorlopige bevindingen wijzen er op dat het fort verlaten was eind 3de – begin 4de eeuw. 
Een laatste occupatiefase (Oudenburg III van Mertens) ving aan in het tweede kwart van de vierde 
eeuw. Het kamp werd gereactiveerd. Uit deze tijd dateren een badhuis en enkele zeer opvallende 
dubbele waterputten. De jongste kapdatum wijst nog op aanpassingen aan de constructie in 375+/-
5AD. Het fort uit deze tijd maakt wellicht deel uit van de litus Saxonium en werd dus onder 
Constantijn I gebouwd. Er is mogelijk sprake van een subfase onder Valentinianus I met renovaties 
aan de binnenstructuren. Zeker in het begin van de 5de eeuw werd de occupatie opgeheven. 

 
Het is duidelijk dat met de verdere uitwerking van de hernieuwde opgravingen nieuwe inzichten 
zullen komen in de chronologie en betekenis van dit belangrijke castellum. Als kustverdedigingsfort 
werd de basis herhaaldelijk gereactiveerd in de context van verschillende historische 
gebeurtenissen. Het vormt daarmee een sleutelsite tot het begrijpen van de rol van het gebied in de 
zuidelijke Noordzeezone tijdens de Romeinse tijd. 

12.3 De mogelijke castella en andere versterkte sites 

12.3.1 Brugge 

De Romeinse militaire aanwezigheid in Brugge wordt verondersteld in het centrum en zou zich 
langsheen het tracé van de Zandstraat bevonden hebben die de stad van Smeden- naar Kruispoort 
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doorsnijdt (Thoen 1978: 107; Thoen & Ryckaert 1988; Thoen 1991b). Ondanks de logische 
strategische positie en enkele waarnemingen en vondsten werd tot op heden geen in situ gegevens 
gevonden die met zekerheid het bestaan van een castellum bevestigen. Het vondstenspectrum 
schijnt evenwel een sterke klemtoon op de volle derde eeuw te vertonen, en ligt in de lijn van de 
occupatiefasen uit het midden van de derde eeuw uit Aardenburg en Oudenburg 

12.3.2 Gent-Oude Beestenmarkt-St.-Machariuswijk 

De aanwezigheid van een Romeins castellum wordt vermoed nabij de oude samenvloeiing van 
Schelde en Leie aan de Oude Beestenmarkt - Sint Machariuswijk (Verhulst 1972; 1977; Vandewalle 
1979; Thoen 1986b; Laleman & Thoen 1989). Uit de opgravingen is een intense occupatie uit de 
Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen gebleken. Binnen het vondstenmateriaal is een forse 
component aardewerk uit het derde kwart van de derde eeuw aanwezig. Bijzonder is ook de sterke 
occupatie uit de laat-Romeinse tijd waarin ondermeer een Germaanse component aanwezig is (Van 
Den Eynde 1983). Helaas werden de resultaten van deze belangwekkende opgravingen nooit 
uitgewerkt.  

12.3.3 Knesselare-Kouter 

De site van Knesselare-Kouter is geen castellum maar vertoont wel enkele bouwtechnische 
kenmerken die toelaten te veronderstellen dat de bouwers ervan kennis hadden van militaire 
bouwtechnieken. Gelegen langs een wegtracé en zwaarder verdedigd langs die zijde is één van de 
hypothesen dat het een inheemse versterking was, opgericht met medeweten van of tegen het 
Romeinse leger (De Clercq, Hoorne & Vanhee 2009). Alhoewel een aanvangsdatering in de late 
tweede eeuw nog mogelijk is, zijn er enkele elementen die vooral verwijzen naar de derde en 
mogelijk nog zelfs vroege vierde eeuw. 

12.3.4 Merendree-Molenkouter 

Het nederzettingscomplex op de Molenkouter (Vermeulen 1988; De Clercq 1996) staat bekend als 
een mogelijke vicus. Echter, bij wegeniswerken aan de dorpswegel in 2000 konden we de 
aanwezigheid van een brede en diepe V-vormige gracht opmerken. Deze bevatte in de bovenste 
lagen verbrand aardewerk waarin zich een munt van Marcus Aurelius bevond. Door de bewuste 
vernietiging van dit spoor door de aannemer van de werken konden de onderste lagen evenwel niet 
worden onderzocht. Op zich is de vondst van deze gracht geen sluitend criterium om er een 
castellum te veronderstellen. Bij de metaaldetectie werd verder nog een grote concentratie 
metaalvondsten aangetroffen die mogelijk verband houdt met de aanwezigheid van een tempel. 
Naast munten en fibulae werd er echter ook militair beslag gevonden die op de aanwezigheid van 
militairen kan duiden. Ook dit is evenwel geen criterium om er een castellum te vermoeden. 
Opmerkelijk is wel dat er wat verderop vijf munten van Constantijn I werden gevonden waarvan er 
vier dateren tussen 330 en 340AD. Ook werd op deze plaats een groot deel van een 
drieknoppenfibula gevonden (Figuur 12.9). Het is dus niet onmogelijk dat er zich een kleine militaire 
aanwezigheid uit de laat-Romeinse tijd heeft bevonden, wat niet onlogisch zou zijn gezien de 
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belangrijke rol die Merendree in de vroege Middeleeuwen had (Merovingisch kroondomein en de 
oudste vermelding van een basilica in Vlaanderen). 

 

Figuur 12.9 Laat-Romeinse vondsten uit Merendree. (Foto: H. Denis, VIOE; Tek. J. Angenon, Universiteit 
Gent). 

12.3.5 Oostkappelle-Oranjezon 

Op het strand van Oostkapelle (Domburg) -Oranjezon wordt sinds een aantal jaren door amateur-
archeoloog Joop van de Berg een grote hoeveelheid aangespoelde vondsten verzameld. Het 
merendeel bestaat uit fragmenten van dakpannen, tegulae en imbrices (van de Berg & Hendrikse 
1980: 226-227; De Clercq & van Dierendonck 2008: 29). Het tiental stempels dat hierbij is gevonden 
betreft uitsluitend stempels van de Germaanse vloot: CGPF: Classis Germanica Pia Fidelis (Germaanse 
Vloot Vroom en Trouw)(Figuur 12.10). Het weinige overige materiaal kan gedateerd worden vanaf 
het eind van de eerste eeuw tot in het begin van de derde eeuw na Chr. Als er nog resten van deze 
vlootbasis bewaard zijn gebleven dan bevinden die zich nu voor de huidige kustlijn van Walcheren 
ten noorden van Oostkapelle. In de Romeinse tijd heeft deze basis vermoedelijk enigszins 
landinwaarts – de kustlijn van de Noordzee lag in die tijd immers een stuk verder westwaarts - aan 
de noordzijde van een brede geul gelegen, die daar tenminste vanaf de late IJzertijd de strandwal 
doorbrak. De redenen voor de aanwezigheid van een vlootbasis van de Germaanse Vloot vanaf de 
late 1ste eeuw kan mogelijk gevonden worden in de nasleep van de opstand van Julius Civilis, maar 
het erkennen van het economische belang van de regio in samenhang met de scheepvaart kan ook 
een reden zijn geweest. 
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Figuur 12.10 Gestempelde dakpan van de Germaanse vloot: Classis Germanica Pia Fidelis (Foto: Stichting 
Cultureel Erfgoed Zeeland). 

12.3.6 Torhout 

De Romeinse militaire aanwezigheid op de tertiaire hoogte nabij de kustvlakte te Torhout werd door 
E. Cools gesuggereerd (zie o.a. Cools 1984; 1987; 1988; 1992). Oude opgravingen brachten onder de St-
Pieters kerk de funderingen aan het licht van wat E. Cools na nieuw onderzoek denkt een 
wachttoren te zijn. Deze zou deel uitgemaakt hebben van een waarschuwingssysteem dat de castella 
met elkaar verbond tijdens de derde eeuw. 

12.3.7 Walcheren-Roompot 

Ten noordoosten van Oostkapelle-Oranjezon aan de oorspronkelijke noordoever van de 
Scheldemonding net buiten het onderzoeksgebied was eveneens een castellum gelegen. Het situeert 
zich ter hoogte van de actuele monding van de huidige Oosterschelde ter hoogte van het voormalige 
werkeiland Roggenplaat. Van het fort is archeologisch niets bekend, het bestaan en de positie is 
ontleend aan een vermelding op een oude kaart uit 1655 van Nicolaas Visser en Zacharias Roman en 
uit een andere zeventiende-eeuwse bron (Beekman 2007: 32, 41). De versterking zou bescherming 
kunnen hebben geboden voor de handel en het transport via de Scheldemonding op Engeland en de 
Gallische kust.  
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Verder zijn er uit de muntbeelden van Domburg-Strand en Westenschouwen ook zeer intense 
occupaties af te leiden die er mogelijk met een militaire aanwezigheid in verband staan. Het kunnen 
anderzijds echter ook handelsnederzettingen zijn geweest (Boersma 1967; Beekman 2007: 32) 

12.4 De chronologie en de historische context van de Romeinse 
militaire aanwezigheid 

12.4.1 De vroeg-Romeinse tijd 

De Romeinse militaire occupatie in de vroeg-Romeinse tijd en bij uitbreiding de hele eerste eeuw is 
uiterst slecht gekend. De oudste twee grachtenfasen uit het castellum van Aalter duiden er echter op 
dat er tijdens de eerste eeuw wel degelijk ook tijdelijke militaire aanwezigheid was. De juiste 
historische context van deze occupatie is evenwel obscuur. Het is niet ondenkbaar dat fase 2 met 
een tijdelijke bezetting onder de Flavii (Batavenopstand) in verband te brengen is. De verdediging 
van de Scheldemonding door de Germaanse Vloot gaat mogelijk terug tot de eerste eeuw. 

12.4.2 De midden-Romeinse tijd 

In de midden-Romeinse tijd en vooral in of kort na 170AD wordt de militaire occupatie in het gebied 
duidelijk zichtbaar met de oprichting van de castella van Maldegem-Vake en Aardenburg. Ook het 
castellum van Aalter-Loveld kent in deze tijd blijkbaar een zeer intense bezetting en de 
verdedigingsgrachten werden heruitgegraven. Volgens H. Thoen (1991) zijn de oprichting van 
Maldegem-Vake en Aardenburg een gevolg van de invallen van de Chauci in Gallia Belgica waarop 
de provinciegouverneur reageerde met in der haast geronselde troepen uit Gallia Belgica zelf. Beide 
forten zouden in een kustverdedigingsgordel zijn opgenomen. Hoe we de recente vondsten in Aalter 
moeten inpassen in dit model is voorlopig een open vraag. Feit is wel dat het castellum langs een 
verondersteld wegtracé ligt dat vanuit het zuiden (Blicquy-Kerkhove-Kruishoutem-Deinze-Aalter-
Aardenburg) komt en naar Aardenburg loopt. Zeer interessant is dat binnen de veronderstelde 
corridor een wegtracé werd aangesneden in Knesselare-Kouter. Het is langs deze weg dat ook de 
versterking werd gevonden die aan de zijde naar de weg toe kijkend zwaarder werd uitgebouwd. Als 
hypothese zou men kunnen stellen dat naast een kustverdediging er mogelijk ook een verdediging 
in de diepte werd opgericht langsheen dit wegtracé. Verder detailonderzoek om deze theorie te 
staven of ontkrachten is zeker noodzakelijk. 

Naast de invallen van de Chaucen zijn er nog meerdere andere mogelijke oorzaken die de 
militarisatie van het gebied kunnen verklaren. Het laatste kwart van de tweede eeuw en de vroege 
derde eeuw was immers een tijd van zware sociaaleconomische crisis in het West-Romeinse Rijk en 
ook onze contreien bleven daarvan niet gespaard (infra). Naast de Chauceninvallen waren er 
meerdere belangrijke gebeurtenissen die aanleiding kunnen gegeven hebben tot de uitbouw van een 
defensief systeem (Rogge 1996a, b, c). Daaronder vallen ons inziens zeker de opstand van Maternus, 
de machtsstrijd onder de Severi, de oprichting van het Imperium Galliarum onder Postumus en 
mogelijk het Britse Rijk onder Carausius. Uit de chronologie van Oudenburg en Aardenburg 
(mogelijk ook Brugge) is een zeer intense militaire aanwezigheid gebleken onder Postumus. De 
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legereenheden hadden intensief contact met Britannia, blijkens de vondst van Brits 
importaardewerk (Black Burnished I & II, Oxfordshire-, Nene Valley- en New Forest-wares). Hoger 
signaleerden we al de sterke gelijkenissen die de stenen forten van Aardenburg en Oudenburg 
vertonen met Britse kustforten uit die tijd. 

12.4.3 De laat-Romeinse tijd 

De kennis van de militaire aanwezigheid in de laat-Romeinse tijd is zeer beperkt. Oudenburg (portus 
aepatiacus?) is zonder twijfel het ankerpunt geweest in de herstructurering van de kustverdediging 
onder Constantijn de Grote en later Valentinianus en haar rol moet dan ook tegen deze 
macropolitieke achtergrond worden begrepen. Op het moment dat Oudenburg gereactiveerd werd, 
was het hinterland immers grotendeels, zoniet zelfs volledig ontvolkt. Het is goed mogelijk dat ook 
veronderstelde castellum nabij de samenvloeiing van Schelde en Leie te Gent door Constantijn werd 
gebouwd. De oppervlaktevondsten uit Merendree wijzen op een aanwezigheid uit dezelfde tijd.  

12.5 De relatie met de inheemse gemeenschappen 

Omtrent de rol die de castella speelden ten opzichte van de lokale gemeenschappen en vice versa is 
er weinig zekerheid. Men kan deze forten vanuit inheems perspectief zowel als een beschermende 
(protector en stimulator) of als een vijandige (predator en dominator) factor hebben beschouwd en 
deze perceptie kon wellicht sterk wijzigen, afhankelijk van de lokale en ook de bredere historische 
context. De sociaaleconomische en politieke verhoudingen tussen de inheemse gemeenschappen en 
de militairen zijn op dit moment verre van helder en vereisen zeker meer diepgaand onderzoek. 

De bloei die Thoen (1981) voor de kustvlakte constateerde in de derde eeuw is mogelijk wel een 
gevolg van de intense militaire occupatie in die tijd. Naast een macro-politieke rol hebben de 
kustcastella immers zeker ook een regionale betekenis gehad. Deze kan defensief zijn geweest als 
bescherming voor de kustlandschappen en de zoutziederijen en ook beschermend voor de 
boerderijen uit het zandige hinterland. Ook economisch moet de aanwezigheid van grote groepen 
militaire “consumenten” een afzetmarkt hebben betekend voor inheemse producten. Bijna 40% van 
het aardewerk uit een grote afvalput uit het castellum van Aardenburg bestond uit regionaal 
vervaardigd aardewerk. Men kan echter niet met zekerheid stellen dat het voedsel en de 
gebruiksvoorwerpen door het leger gekocht werden; voor hetzelfde geld werden ze gewoon 
opgeëist. Uit de studie van de materiële cultuur van Oudenburg (Vanhoutte, Dhaeze & De Clercq 
2009) en Aardenburg (Dhaeze in voorber.) maar ook uit de recente vondsten van Aalter komt meer 
en meer een materiële cultuur naar voor die afwijkt van de inheemse tradities, zowel voor wat 
betreft voorziening in aardewerksoorten als functionaliteit. Dit duidt op de aanwezigheid van 
eenheden uit afgelegen gebieden of op het feit dat in militaire context op andere wijzen voedsel 
werd bereid en geconsumeerd dan dat dit in de omgevende boerderijen het geval was. Zo valt zeker 
het ongewone hoge aantal Dr. 30 cilindrische bekers uit Aalter te vermelden. 
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12.6 Besluit 

De militaire occupatie in het studiegebied moge dan wel niet het onderzoeksobject van deze studie 
hebben uitgemaakt, toch menen we dat uit het overzicht voldoende blijkt dat de impact van het 
leger op het landschap en de lokale gemeenschappen groot moet zijn geweest, zelfs al is over de 
exacte relatie –beschermend en/of dominerend- tussen beiden op dit moment weinig bekend. 
Duidelijk is ook dat vooral vanaf Marcus Aurelius de militaire daadkracht pertinent wordt in het 
gebied, zowel bij de kust als het binnenland, een situatie die zich zeker tot onder de Severi heeft 
bestendigd. Met de oprichting van het Gallisch Rijk onder Postumus is er duidelijke sprake van een 
intense bezetting nabij de kusten. Deze breekt samen af met het verdwijnen van het gros van de 
landelijke bewoning. Onder Constantijn greep er mogelijk een reactivering van de militaire 
aanwezigheid plaats. 
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Hoofdstuk 13  

Geboetseerd in traditie. Het inheems aardewerk als 

indicator voor culturele transformaties in de lokale 

gemeenschappen 

13.1 Inleiding 

Het aardewerk vormt slechts een klein onderdeel van een oorspronkelijk zeer breed gamma aan 
materiële cultuur die de lokale boerengemeenschappen produceerden en gebruikten. Toch hebben 
we er in het kader van deze studie voor gekozen om dieper in te gaan op het thema en op het 
handgevormd aardewerk in het bijzonder. De redenen hiervoor liggen vooral in het feit dat net zoals 
bij de boerderij- en huizenbouw en het grafgebruik, de handelingen die gesteld werden in en door 
het produceren en gebruiken van handgevormd aardewerk, tot het alledaagse handelingskader 
behoorden. Door hun verankering in de oude inheemse culturele tradities brengen ze deze ook tot 
uitdrukking in meerdere aspecten, gaande van de stijl waarin ze gemaakt werden tot de context van 
hun gebruik: de culturele biografie van de objecten dus. Deze onderdelen van traditionele praxis 
vormen bijgevolg een bruikbare parameter om de transformaties die zich binnen de inheemse 
samenlevingen afspeelden tussen 100BC en 400AD te evalueren. Woolf (2001:186) benadrukte eerder 
al dat materiële cultuur en aardewerk in het bijzonder nuttige kennisinstrumenten zijn om aspecten 
van identiteit en transformatie te evalueren. 

In het theoretische luik van deze studie werd al het kader geschetst waarin het onderzoek naar 
deze transformaties het best kan worden geoperationaliseerd (supra: Hoofdstuk 2; 5). Het betreft 
een onderzoekskader waarin het aardewerk net als de huizen en boerderijen in een contextueel, 
diachronisch en technologisch verband worden bekeken. De consequentie is de ontwikkeling van 
stijlgroepen van handgevormd aardewerk. Hierin komen de technische, chronologische en 
contextuele aspecten tot uitdrukking die toelaten om de transformaties in een zo goed mogelijk 
geïntegreerd verband te bekijken. Bij het onderzoek naar deze materiaalgroep konden we hiervoor 
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ook voortbouwen op de studies van Thoen (1978), van Heeringen (1988) en Vermeulen (1992a, b), 
respectievelijk voor de Vlaamse Kustvlakte, het Zeeuwse deel van het onderzoeksgebied in de 
IJzertijd, en de Leie-Schelde regio ten zuiden van Gent. Het lag en ligt niet in onze bedoeling om 
nieuwe, alomvattende en uniforme typologieën te ontwikkelen die hoger genoemde indelingen 
zouden substitueren. In het licht van de theoretische onderbouw van de studie inventariseerden we 
aan de hand van een databank wel alle vormen, versieringen en baksels en brachten die in 
stijlgroepen onder. Deze bestaan echter naast hoger genoemde indelingen en hebben een sterk 
regionale bruikbaarheid. Ze kunnen bovendien met meer onderzoek wellicht nog verfijnd worden 
tot microregionale stijlgroepen. Er is echter ook en vooral dringend meer multidisciplinair 
onderzoek nodig om tot de ontwikkeling van volwaardig bruikbare typochronologische indelingen 
op regionaal vlak te komen. Sommige van deze multidisciplinaire onderzoeken zoals dat naar het 
zogenaamde “kustaardewerk”, het “bloedbeschilderd” vaatwerk en de zwarte “coating” op de 
randpartijen, konden we op de rails krijgen maar zijn nog in volle gang1. De eerste veelbelovende 
resultaten worden hier evenwel meegenomen in de interpretatie en zullen na afronding van het 
onderzoek binnen afzienbare tijd het voorwerp van publicatie uitmaken.  

Het onderzoek naar het gebruik van handgevormd aardewerk kan ook niet volstrekt los gezien 
worden van de andere groepen aan (import)aardewerk die zeker vanaf ca. 70AD courant werden 
gebruikt. Vooral de verhouding tussen het lokaal en het regionaal geproduceerd vaatwerk en de 
importgroepen van regionale of supra-regionale oorsprong kan interessante socio-economische 
informatie opleveren. Bij wijze van bijstelling en vergelijking hebben we zo al een uitgebreid 
aardewerk-technologisch maar ook economisch-geografisch onderzoek gevoerd naar het 
zogenaamde “Waaslands” aardewerk dat in het oostelijk deel van het studiegebied het inheems 
vaatwerk sterk verdrong vanaf de Flavische tijd (De Clercq & Degryse 2008). De evolutie van het 
gebruik van het inheems vaatwerk wordt echter verder vooral op kwantitatief, chronologisch en 
functioneel vlak teruggekoppeld met de geïmporteerde groepen aardewerk zonder dat deze laatste 
het zwaartepunt van de studie innemen. Dit is een bewuste keuze geweest in functie van de gestelde 
doeleinden. Gaandeweg tijdens het onderzoek is overigens ook gebleken dat het handgevormd 
aardewerk uiteindelijk qua interpretatie niet los kan worden gezien van andere elementen uit de 
inheemse maatschappij. Vandaar dat de klemtoon in ons onderzoek sterk verschoof van een pure 
aardewerkstudie zoals initieel opgezet, naar een breder onderzoeksveld waarin ook de al hoger 
voorgestelde aspecten uit de boerengemeenschappen aan bod kwamen. Naast de beschouwingen die 
we op basis van de databank trachtten te ontwikkelen hebben we er hier dan ook voor gekozen om 
aan de hand van enkele thema’s en case-studies het groot potentieel van deze materiaalgroep te 
duiden.  

De studie van het handgevormd (en ander) vaatwerk moet dus na deze studie zeker nog verder 
worden uitgediept. Helaas laten de recente ontwikkelingen in de beheersarcheologie en de door 
haar gecreëerde gecommercialiseerde en inhoudelijk stuurloze archeologie, momenteel niet toe te 
veronderstellen dat het potentieel van deze materiaalgroep daadwerkelijk ontgonnen, laat staan 

                                                             
 
 
1 Sinds 2008 werd ons een FWO “krediet aan navorsers” ter beschikking gesteld dat ons toelaat heel wat 
natuurwetenschappelijk onderzoek te verrichten. Dit is echter nog lopende en de eerste resultaten ons mondeling 
medegedeeld door de onderzoekers worden hier meegegeven. Vanzelfsprekend kunnen deze nog verfijnd worden bij 
afronding van de onderzoeken. 
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onderkend of gefinancierd zal worden. Dat geldt overigens voor alle materiaalgroepen met inbegrip 
van de paleo-ecologische data. 

13.2 Theoretisch-etnografisch kader 

De studie van het handgevormd vaatwerk vindt een bruikbaar referentiekader in de vele etno-
archeologische studies van aardewerkproductie en –consumptie in nog steeds bestaande 
stammengemeenschappen in Afrika, Zuid-Amerika of Azië. Meer specifiek de discipline van de 
“ceramic etno-archaeology” biedt interessante perspectieven voor vergelijking zowel op het vlak 
van de productie, distributie als het uitdrukken van culturele aspecten (cfr. o.a. Arnold 1993; Kramer 
1985; Stark 2003). Het lineair transponeren van conclusies naar een andere geografische ruimte en 
in een ander tijdskader is echter zeker niet steeds even onproblematisch te noemen. Bovendien is er 
binnen de etno-archeologie ook heel wat debat en discussie, bijvoorbeeld over de mate waarin 
identiteit tot uitdrukking wordt gebracht in en door de productie en het gebruik van aardewerk en 
hoe dit ruimtelijk kan begrepen worden. Hoger (2.4.2; 2.4.3) bespraken we zo al uitvoerig de 
voornaamste punten van het “stijldebat” en de discussie omtrent “social boundaries”’en brachten 
de thema’s waar consensus over heerst in een theoretisch kader voor deze studie samen. Op deze 
aspecten wordt in dit hoofdstuk dus niet teruggekomen alhoewel de discussies die uiteengezet 
worden in paragraaf 2.4. evenzeer hier hadden ontwikkeld kunnen zijn.  

Naast deze etno-archeologische beschouwingen omtrent stijl en de betekenis van aardewerk 
wensen we ook enkele economische modellen te hanteren omtrent de productie en de distributie 
van vaatwerk -en in feite ook andere “commodities”- in weinig gestructureerde economieën. We 
steunen ons daarbij op de twee zeer gelijkaardige schema’s van van der Leeuw (1977; 1984) en 
Peacock (1981; 1982) waarin de auteurs vier productieniveaus definieerden: 

• “Household production” of ook wel “domestic mode of production.” Dit model werd treffend 
geïllustreerd door het vele etno-archeologische basiswerk bij de Kalinga op de Filipijnen 
(Longacre 1992; 1994; Stark 1999; 2000). Het is een model waarin elke kernfamilie op 
occasionele basis en met primitieve middelen instaat voor de eigen behoefte in aardewerk. In 
dit model zijn het de vrouwen die aardewerk produceren. 

• “Household industry”, door Peacock (1982: 8) ook genoemd “potting for profit”. Nog steeds is 
dit technologisch vrij eenvoudig werk dat op het vlak van de kernfamilie wordt 
georganiseerd en door de vrouwen wordt verricht. In tegenstelling tot de “domestic mode of 
production” is de productie niet alleen meer bedoeld voor eigen gebruik maar bewust ook 
voor ruil of verkoop en dient ze om een surpluswaarde te genereren als aanvulling bij het 
(agropastorale) hoofdinkomen. Moderne voorbeelden van deze industrie kunnen 
bijvoorbeeld nog in Myanmar gevonden worden (Figuur 13.1). 

• “Individual workshop industry”. Op dit niveau van productie is een hogere graad van 
specialisatie aanwezig. Aardewerkproductie is de hoofdbron van inkomen en het werk wordt 
in ateliers uitgevoerd door mannen. De distributie verloopt via een marktsysteem. 

• “Nucleated workshops”. Dit niveau betreft de sterk gespecialiseerde clustering van meerdere 
workshops in echte industriële dorpen en waarin ook de activiteit van handelaars 
(middlemen) in een marktsysteem van belang is. Een goed voorbeeld zijn de Italische ateliers 
van terra sigillata. 
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Figuur 13.1 Voorbeeld van het dorp Madaly in Myanmar waar aardewerk werd geproduceerd op een 
niveau van “Household industry” (Foto: P. Verstraete, 2007; het dorp is ondertussen door overstromingen 
van de kaart gewist) 

Voor wat betreft de verspreiding van het vaatwerk gaan we uit van de modellen die Polanyi (1957) 
en Hodder (1978: 199-211) ontwikkelden. Daarin worden drie niveau’s onderscheiden: 

• ”Reciprocity”. Dit betreft de uitwisseling van goederen tussen individuele personen die 
meestal in weinig hiërarchische verhouding ten opzichte van elkaar staan 

• “Redistribution”. Dit impliceert de accumulatie van goederen en de herverdeling ervan 
tussen of binnen groepen in meer geformaliseerde relaties 

• “Exchange”. Dit model impliceert de aanwezigheid van een markt, al of niet periodiek 
georganiseerd, en een vorm van handel die via de markt en formele relaties verloopt.  

Rice (1987: 192-193) resumeerde treffende de verschillende modellen van distributie in aardewerk 
die vaak complex kunnen zijn en meerdere tussenstappen bevatten (Figuur 13.2). Het is ook erg 
moeilijk om deze stappen archeologisch te traceren. Toch kan misschien op basis van de studie van 
de homogeniteit op stijlvlak en in een kwantitatief en chronologisch kader een poging ondernomen 
worden om inzicht te krijgen in deze distributiepatronen (Plogg 1977; Hodder 1974). 
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Figuur 13.2 Model van aardewerkdistributie (Rice 1987: 193): a: consument gaat naar pottenbakker; b: 
pottenbakker gaat naar consument; c: pottenbakker en consument gaan naar derde locatie; d: aardewerk 
wordt verhandeld via middlemen; e: de pottenbakker gaat met producten een centrale redistributieve 
organisatie. 

13.3 Onderzoeksstand 

Deze studie naar het inheems vaatwerk kadert in een ruimere traditie van onderzoek in de 
provinciaal-Romeinse wereld. De ogenschijnlijke oppositie tussen “inheemse” en “Romeinse” 
aspecten van materiële cultuur komt immers goed tot uiting in het verdringen of net het doorleven 
van het handgevormd aardewerk in de rurale delen van de Romeinse wereld. Hoger (2.6.3) gingen 
we al dieper in op deze specifieke problematiek waarbij de vanuit holistisch perspectief gevoerde 
contextuele studie van dit materiaal bij uitstek gezien kan worden als exponent van de 
heterogeniteit, hybriditeit en het contextueel afhankelijke van het proces van “Romeins worden”. 
Ook hier geldt dat de daar ontwikkelde discussie evenzeer in dit hoofdstuk een plaats verdiende. 

Specifiek voor de civitas Menapiorum en in feite ook voor een veel ruimer gebied was het De Laet 
(1964) die voor het eerst expliciet de aandacht trok op de persistentie van het inheemse vaatwerk in 
de Romeinse periode. Hij deed dit door de studie van het handgevormde aardewerk, de zogenaamde 
“poterie de Blicquy” uit de necropool van Blicquy (Henegouwen). Recenter wezen Vermeulen 
(1992b) en Loridant (2001) al op het sterke doorleven van het inheemse aardewerk tijdens de 
Romeinse tijd. Waar de eerste auteur een verklaring zocht in de graad van Romanisatie van het 
gebied, vermoedde de tweede auteur ook een rol van het leger in dit proces. Hanut & Thoen (2001; 
Thoen & Hanut 2001a,b) en Florent & Cabal (2005) wezen aanvullend op de meer complexe aard van 
het probleem door een inherent conservatisme en de beperkte geografische en administratieve 
positie van de civitas. Voor de laat-Romeinse tijd analyseerden Van Doorselaer & Rogge (1991) en De 
Paepe & Van Impe (1992) het handgevormd aardewerk van Germaanse makelij uit Vlaanderen. Zelf 
konden we deze groep wat later aanvullen met een reeks mogelijk Friese potten uit Zele (De Clercq 
& Taayke 2004). Opvallend is wel dat de etnische duiding van het handgemaakt aardewerk uit de 
laat-Romeinse tijd vaak minder problematisch wordt ervaren dan dit het geval is voor vroegere 
perioden, met uitzondering van Nederland evenwel waar al voor oudere perioden hiermee rekening 
wordt gehouden (infra).  

Ook ruimer in de provinciaal-Romeinse wereld in Gallië en Germania Inferior vormt het 
handgemaakt vaatwerk een bron van studie. Hoger wezen we al op de studies van Michel Bats (1988; 
1994) voor Zuid-Frankrijk, maar ook Rivet (1991) voor de Var, Guillier (1995) voor de Sarthe, Rechin 
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& Izquierdo (1996) voor Aquitaine en Séguier & Huet (1995) voor de Yonne hebben herhaaldelijk dit 
fenomeen bestudeerd, evenwel van uit een grotendeels technologisch-functionalistisch kader. Net 
als de Paepe & Van Impe (1991) voor Vlaanderen verrichtten Bouquillon, Tuffreau-Libre & Leclaire 
(1994) voor Noord-Frankrijk wel petrografisch onderzoek naar handgevormd vaatwerk uit de laat-
Romeinse tijd. Noordelijker richten Hulst (1981a, b), Taayke (1996/1997; 2002), Stuurman (1995) en 
de Jonge & Milot (1996; 1997) hun onderzoek op het handgevormd aardewerk eerder vanuit een 
perspectief van etnische identiteiten. Ook Maureen Caroll (2001; 2002) wijdde onderzoek aan de 
etnische kenbaarheid van het vaatwerk en oriënteerde zich specifiek op de aanvoerlijnen van de 
Classis Germanica. In Duitsland zijn de studies van Flügel (1996), Mittag (1999) en Joachim (1999) 
eerder beperkt tot sitegebonden groepen. Meer geïntegreerde studies waarin zowel aspecten van 
technologie, handel als identiteit aan bod komen kunnen gevonden worden in Groot-Brittannië in 
het werk van Green (1980), Tyers (1980), Allen & Fulford (1996), Willis (1996), Lyne (2002) en Quinnel 
(2004). Ook de studie van Germaans aardewerk in Duitsland, meer bepaald voor Feddersen Wierde 
(Schmidt 2006) en het Main-Taunusgebied (Walter 2000) situeert zich meer in deze stijl. Het is in 
deze meer geïntegreerde onderzoekslijn dat we ook deze studie een plaats willen geven. 

13.4 Methodologisch kader 

13.4.1 Identificatie van het handgevormd tot traag gedraaid aardewerk 

In dit onderzoek omvat de term inheems aardewerk enkel producten vervaardigd met de vrije hand 
en/of met behulp van een trage draaischijf (zgn. turning disc) zoals die uit etnografisch onderzoek 
bekend zijn als afwerkingshulp. Het gebruik van laatste instrument –een eenvoudige ronde houten 
plaat die met de handen traag verschoven wordt- moet zeker tijdens de IJzertijd in het gebied al 
gebruikt zijn. Voor de verovering door Rome en in het gebied de facto voor 70AD zijn er echter 
zeker geen regionale ceramiekproducties bekend of vermoed waarin de pottenbakkers gebruik 
maakten van een snelle draaischijf. Het identificeren van het pure handgevormd vaatwerk stelt 
meestal geen problemen omdat de indrukken van de vingers van de pottenbakkers, het soms zeer 
oneffen oppervlak en de breuken resten laten zien van de “montage” met de vrije hand (Figuur 
13.3). Meer problematisch is het evenwel wanneer een trage draaischijf werd gebruikt als 
afwerkingsmiddel of wanneer met een borstel of doek de aanhechtingspunten van de kleiworsten 
egaal werd gewreven. In beide gevallen zijn er lineaire en parallelle sporen te bemerken op het 
potoppervlak die verwarring kunnen opwekken met de draaisporen van een snelle draaischijf. Dit 
probleem is vooral pertinent bij kleinere scherven. Op grotere oppervlakten zijn er doorgaans 
minder identificatieproblemen. Grotere scherven vertonen meestal meerdere groepen van parallelle 
maar onderlinge discordante striatiebundels. Experimenteel onderzoek van Roux (1994) en Gelbert 
(1994) bood hierin een goed referentiekader.  

Uit ervaring bij onderzoek op bijna 60.000 scherven en vooral op basis van de grotere 
exemplaren hierbinnen is dan weer gebleken dat snelle draaischijfwaar gekenmerkt wordt door zeer 
egale, fijne en strakke draaisporen, in tegenstelling tot de trage draaischijfwaar die vaak dikkere 
draaisporen vertoont Het herkennen van de handgevormde en trage draaischijfwaar geschied op 
basis van onze bevindingen het best op basis van de analyse van : 
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• de aanhechtingszone tussen rand en schouder. Hier zijn vaak duimindrukken of 
onregelmatige wrijfsporen zichtbaar (Fig.13.3:3-4). 

• de aanhechtingszone tussen wand en bodem. Hier zijn vaak duimindrukken of onregelmatige 
wrijfsporen zichtbaar Fig.(13.3.: 5-6). 

• de striaties op de binnenwand van depot: deze zijn onregelmatig, vaak in onderling 
discordante groepen (Fig.13.3: 7).  

• het potoppervlak aan de buitenzijde dat soms heel ruw kan zijn (Fig.13.3: 1-2). 

13.5 Basisprincipes van registratie 

Vooraleer de opbouw en interpretatie te bespreken, worden eerst enkele algemene basisprincipes 
voor registratie uiteengezet. Deze betreffen de tellingen, de omschrijving van de baksels en de 
kwalificatie van de basisvormen. 

13.5.1 De kwantificatie van het aardewerk 

Het tellen van het aardewerk gebeurde steeds op twee verschillende manieren. Enerzijds werd een 
specimentelling uitgevoerd, waarin per aardewerkcategorie en daarbinnen per bakselgroep en per 
type alle aanwezige potonderdelen als aparte entiteiten werden geteld (Rand-Wand-Bodem-Greep). 
Vanzelfsprekend geeft deze methode exact weer hoeveel aardewerkscherven er daadwerkelijk 
werden gevonden, maar genereert ze anderzijds ook een foutief beeld van het werkelijk aantal 
aanwezige recipiënten binnen de volledige schervengroep. Immers, een groot dunwandig recipiënt 
als een kruik bv. zal meestal in een veel groter aantal scherven vertegenwoordigd zijn dan een klein 
potje. Een vorm van kallibratie dringt zich dan ook op. Daarom werd eveneens geteld volgens 
Minimum Aantal Individuen (MAI). Opnieuw wordt geteld per aardewerkcategorie en –baksel maar 
nu zijn de randen de leidraad (Arcelin & Tuffreau-Libre 1998, met aanpassingen). Wandscherven van 
één baksel binnen één categorie worden als 1 geteld. Zijn er geen randen aanwezig dan geldt het 
aantal bodems als kengetal. Zijn er meer bodems als randen dan worden de bodems als MAI 
genomen. Zijn er geen bodems of randen maar wel wanden dan is het MAI = 1. Grepen zijn ook 
relevant maar hun aantal wordt beschouwd volgens de formule ‘ ∑ / 2 + 0.5’ omdat men steeds 
rekening moet houden met de aanwezigheid van 2-orige kruiken. M.a.w 3 grepen zijn afkomstig van 
3:2 = 1.5 (=onbestaande vorm) + 0.5= 2 kruiken. Voor elke tellingsmethode (wegen, EVE,…) zijn er 
pro’s en contra’s aan te voeren (Symonds & Haynes 2007); het belang ligt vooral in het gebruik van 
minstens twee technieken om zodoende meer dan één invalshoek te hebben en een zo goed 
mogelijk benaderend beeld te krijgen van de werkelijk aanwezige hoeveelheid aan verschillende 
soorten aardewerk. 

13.5.2 Bakselanalyse: maakprocessen 

Naast een vormelijke en decoratieve beschrijving van het vaatwerk werd ervoor gekozen de 
technologie als kenniscategorie te evalueren. Daartoe werd macroscopische bakselanalyse 
aangewend. Het beschrijven en analyseren van een baksel -‘fabric’- is een onderzoeksdomein dat ook 
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toelaat om verwantschap en verschillen te definiëren binnen en tussen de respectievelijke 
aardewerkcategorieën. De analyse van het gebakken kleimengsel van de basisgrondstof (klei en 
natuurlijke inclusies) en de toegevoegde verschralingscomponenten waaruit het aardewerk werd 
opgebouwd, opent mogelijkheden om op basis van herkenbare bestanddelen herkomstgebieden te 
duiden of minstens de aanzet te geven tot verdere studie door middel van petrografie of geochemie. 
Tevens laat dit toe voor de importgroepen om vergelijking met de al (inter)nationaal gepubliceerde 
baksels te maken en om zo wijdere economische netwerken te analyseren. De bakselbeschrijvingen 
gebeurden op basis van macroscopische waarneming op een verse breuk door middel van een 
microscoop met opvallend licht en vergroting tot x40 (Olympus SZ60-serie). Foto’s werden 
doorgaans genomen met een vergroting variërend tussen x10 tot x15. Beschrijvingen en observaties 
werden gemaakt volgens de door Peacock (1977) gedefinieerde identificatiesleutel voor mineralen 
en andere inclusies in aardewerk en vergeleken met de National Roman Fabric Reference Collection 
(NRFC, Tomber & Dore 1998) en ermee in overeenstemming gebracht daar waar mogelijk voor wat 
betreft de importgroepen (sitedossiers). Vanzelfsprekend vervangt deze methode geenszins het 
onderzoek door middel van slijpplaatjes en geochemie. Toch is het in de studie van de Low Lands 
Ware een goede methode voor basisselectie voor verder natuurwetenschappelijk onderzoek 
gebleken (infra).  

Om tot een uniforme wijze van invoer te komen voor de baksels lieten we ons inspireren door de 
codering gebruikt voor de nationale bodemkaart (Tabel 13.1). Zo werd een codering uitgewerkt aan 
de hand van letters en cijfers. Deze zijn: M(Matrix): het hoofdbestanddeel van de klei; gevolgd door 
de beschrijving van de verschralingscomponenten (uitgedrukt van a tot h), dichtheid (uitgedrukt 
van 1 tot 3) en korrelgrootte (uitgedrukt in x, y, of z). De in de sitedossiers en artikels voordien al 
woordelijk beschreven baksels werden in de pas later gefinaliseerde databank als code ingevoerd. 

Tabel 13.1 Basiscomponenten in de bakselbeschrijving. 
matrix_id m_naam verschraling_id v_naam 

A kwarts a ceramisch 
B kwarts / glauconiet b vegetaal 
C kwarts / mica c bot 
    d schelp 

e natuursteen 
f ijzeroer 
g kwartsbrokken 
h silex 

dichtheid_id d_naam korrelgrootte_id k_naam 
1 schaars x < 1.5 
2 dicht y > 1.5 en < 2.5 
3 zeer dicht z > 2.5 
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Figuur 13.3 De meest kenmerkende sporen aan het oppervlak bij handgemaakt en / of nagedraaid 
aardewerk (1-2: ruw oppervlak; 3-4: aanhechtingssporen van de randpartij; 5-6: vingerstrepen en 7: 
discordante draai- en wrijfsporen) 
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13.5.3 Basisvormen 

Voor de indeling in vormen werd een functioneel onderscheid gehanteerd tussen zes basisvormen: 
kom, bord, beker, fles, deksel en (kook)pot, aangevuld met de potonderdelen wand, bodem, greep en 
rand. Bij de vorm (kook)pot werd “kook” tussen haakjes gezet omdat weinig van deze potvormen 
effectief sporen dragen van het contact met vuur en/of van beroeting. Het is aannemelijk vanuit 
technisch-functioneel perspectief dat deze potvorm daadwerkelijk een kookfunctie had maar het is 
anderzijds ook niet onmogelijk dat hij intentioneel voor andere doeleinden werd gemaakt. Het 
onderscheid tussen deze verschillende functionele vormen is overigens soms moeilijk te bepalen, 
zeker bij de borden en kommen en wanneer kleine fragmenten in het spel zijn. Daarom werd ook 
een groep “bord of kom” gecreëerd voor de twijfelgevallen. In beide gevallen gaat het wel om 
vormen die met consumptie in verband staan. Verder berust het schema voor basisindeling op 
enkele metrische regels. Deze artificiële indelingen vertonen een zeer sterk verschil van land tot 
land, regio tot regio en archeoloog tot archeoloog en moeten vooral adequaat zijn voor het 
materiaal waarop ze worden toegepast (zie voor de meest courante indelingen Rice 1987: 215-220).  

We produceerden een specifiek schema voor het gebied, geresumeerd in Tabel 13.2 en Figuur 
13.4. Een vuistregel is dat vormen wiens totale hoogte ≥ 50% van de maximale diameter als 
(kook)pot, fles of beker worden gekwalificeerd. Potvormen binnen deze groep wiens randdiameter ≥ 
66% van de maximale diameter bedraagt, worden als open (kook)pot omschreven; tussen de 66% en 
33% als gesloten (kook)pot en ≤ 33% als een fles. Vormen met totale hoogte ≤ 50% van de maximale 
diameter en met randdiameters ≥66% van de maximale diameter zijn kommen of borden. 
Daarbinnen kunnen verdere indelingen worden gemaakt waarin borden een hoogte hebben die 
steeds kleiner is dan 50% van de diameter, en kommen zich tussen de 50% en 66% bevinden. Het 
onderscheid voor bekers is meer arbitrair en wordt vastgesteld op een maximale randdiameter die 
tussen 33% en 20% van de maximale diameter bedraagt. 

 

Tabel 13.2 Basisvormen en hun afkorting 

potvorm_naam potvorm_code 
(kook)pot P 

kom K 
bord B 
beker Bk 

fles F 
deksel D 

bord of kom B/K 
rand R 
wand W 

bodem Bd 
greep G 
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Figuur 13.4 Schema met de basisverhoudingen voor de courante functionele basisvormen. Links: 
(kook)potten en flessen; rechts: borden en kommen. 

13.6 Een databank als operationalisatie van het stijlconcept 

13.6.1 Opbouw 

Hoger wezen we op de nood aan een contextuele, technologisch en diachrone benadering om tot 
een zo goed mogelijk inzicht in de transformatieprocessen van de materiële cultuur te komen. Door 
de bouw van een relationele databank werd de mogelijkheid gecreëerd om deze aspecten te 
integreren tot een bevraagbaar geheel om zo elke ingevoerde parameter alleen of in relatie met 
andere parameters te bevragen. De aanmaak van dit instrument bleek uiteindelijk een lange en 
bovenal complexe weg te zijn die zeker nog verder kan verfijnd en uitgebouwd worden. We werden 
voor het constructiewerk in MS-Axxes eerst bijgestaan door de betreurde Marc Meganck, later door 
Frederic Lamsens (Ugent). Zij ontwikkelden de databank technisch en vormelijk op ons inhoudelijk 
aangeven. Het programma kan via de bijgevoegde CD-ROM geconsulteerd worden. Aan dit 
instrument kan zeker nog worden verder gesleuteld, bijvoorbeeld voor de bevraging die nu door 
twee algemene “query’s” verloopt, die dan verder in MS-Excel op basis van filters en draaitabellen 
bevraagd kunnen worden. Het databanksysteem werd opgebouwd door middel van twee 
hoofdmodules: invoer en analyse. De invoer heeft drie grote vensters, de analyse twee (Figuur 13.5; 
Figuur 13.6). Alvorens tot de analyse en interpretatie van de data over te gaan worden de 
opbouwende elementen besproken. 

Het invoerscherm “Locatie” heeft betrekking op het niveau van de individuele site, het tweede 
genaamd “Context” op dat van de individuele context binnen de site en het derde genaamd 
“Handgemaakt” op het niveau van de bakselgebaseerde kwantificatie en de technologie van het 
handgemaakt aardewerk binnen de individuele context in de individuele site. De bedoeling van dit 
systeem is om van de individuele scherf handgemaakt aardewerk in één welbepaald baksel te 
kunnen opklimmen naar de andere scherven handgemaakt in dezelfde context, en om deze te 
kunnen vergelijken met equivalenten uit andere contexten van de dezelfde site of met equivalenten 
uit contexten uit andere sites. Ook is er terugkoppeling mogelijk met kwantificatiedata van andere 
aardewerkgroepen, met aspecten van lokalisatie en aard van de site. We verduidelijken. 
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13.6.1.1 Invoer 

1. “LOCATIE” Op dit scherm worden data afgebeeld die betrekking hebben op de ligging 
(geografische coördinaten, bodemtypes, administratieve gegevens) van de site en de eerste 
karakterisatie van het complex (soort site, landschappelijke context, bibliografische referentie en 
omschrijving). In een zoekmodule rechts kan genavigeerd worden naar andere sites. Onderaan staan 
knoppen voor de creatie van nieuwe locatiefiches en een knop die toelaat om binnen de site 
contextfiches te creëren. 

 
2. “CONTEXT” Op dit scherm worden data afgebeeld die betrekking hebben op de individuele 
vondstcontext. Het gaat in deze contextfiche om de contextcode, het contexttype, de datering per 
tijdseenheid van 50 jaar, het open of gesloten karakter van de context en vooral de kwantificatie van 
de vondsten. Voor het aardewerk worden de totale aantallen en het Minimum Aantal Individuen 
van de aanwezige aardewerksoorten per context weergegeven. De cijfers bij handgemaakt 
aardewerk worden automatisch gegenereerd op basis van de data uit de fiche Handgemaakt 
aardewerk die nadien wordt ingevuld. Er wordt ook niet dieper ingegaan op baksels en vormen van 
andere aardewerksoorten dan het inheemse vaatwerk. Dit is gepland voor een verdere uitwerking. 
Verder worden de dateringscriteria kort gemotiveerd en is er plaats gelaten voor commentaar. 
Rechts is er mogelijkheid tot navigatie naar andere contexten binnen dezelfde site. Onderaan 
kunnen onder andere nieuwe fiches gemaakt worden en kan er worden doorgeklikt naar het scherm 
“Handgemaakt aardewerk”. 

 
3. “HANDGEMAAKT AARDEWERK”. De invoerfiche is bakselgebaseerd. Dit betekent dat eerst een 
baksel wordt gedefinieerd door bovenaan van links naar rechts enkele elementen uit de bakselcode 
in te vullen. In volgorde van belangrijkheid wordt na de kleimatrix de individuele component 
gedefinieerd volgens vooraf vastgelegde opties die via een klapvenster toegankelijk zijn (supra voor 
opties). Er zijn drie mogelijke verschralingscomponenten voorzien, wat meestal ruim voldoende is. 
Eens het baksel gedefinieerd, kan het veld BESCHRIJVING worden ingevoerd. Deze bevat de 
elementen: “potvorm”, “randschoudervorm”, “versiering”, “aantal” en “MAI”. De eerste categorie is 
een keuze naar aardewerkfunctie: pot, bord, kom beker, deksel,…aangegeven met een letter; de 
tweede naar de concrete vorm, gebaseerd op de evolutie van de rand en de schouder, aangegeven 
met een cijfer; de derde betreft vier verschillende mogelijkheden voor versiering, aangegeven met 
V+ een cijfer , de vijfde zijn de gebruikelijke tellingen volgens totaal aantal en MAI. Dit betekent dat 
de individuele invoermodus BESCHRIJVING één tot een onbepaald grote groep van niet passende 
scherven betreft binnen één baksel, van dezelfde potvorm, met dezelfde randschouderevolutie en 
dezelfde decoratiepatronen en combinaties. Wanneer één van de criteria wijzigt, moet een nieuwe 
beschrijving aangemaakt worden binnen hetzelfde bakselveld. Wanneer het baksel verschilt moet 
een nieuwe fiche handgemaakt worden gecreëerd via de knop onderaan. 

13.6.1.2 Analyse 

Binnen de module analyse zijn er twee opties voor bevraging aangemaakt: “ANALYSE” en 
“ANALYSE-AANTALLEN+MAI”. Dit zijn alomvattende queries bedoeld om verder bevraagd te worden 
door filtering in de databank of in een spreadsheet. De bevraging via het venster “analyse-
aantal+mai” is gericht op de onderlinge kwantitatieve verhoudingen van de verschillende 
aardewerkgroepen binnen en tussen de contexten. Hieruit kan bijvoorbeeld de kwantitatieve 
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evolutie van het handgevormd aardewerk binnen alle of bepaalde contexten en sites doorheen de 
tijd mee geëvalueerd worden. Het tweede venster “analyse” resumeert zowat alle individuele 
ingevoerde gegevens en laat toe om relaties te evalueren tussen deze componenten. Essentieel is dat 
bepaalde technologische aspecten gegroepeerd zijn tot belangrijke CODES, dit zijn in feite de 
paspoorten van het handgemaakt aardewerk. Deze codes zijn de: 

 
• BAKSELCODE omvattende de groepering van codes van de kleimatrix, gevolg door de drie 

mogelijke codes van de combinatie “verschraling, dichtheid en korrelgrootte”; bv. Bg2xa2x 
voor een kwartsrijk baksel, dicht verschraald met kwartsbrokken kleiner dan 1.5mm en dicht 
verschraald met ceramische magering kleiner dan 1.5mm. 

• VORM/VERSIERINGSCODE omvattende de combinatie van de codes van de potvorm, de 
randschouderevolutie en de eventuele deelversieringscodes, bv. B/K12V21: een bord of kom 
met naar binnen gebogen geprofileerde rand en versierd met radiale gladdingslijnen. 

 
Daarnaast worden andere criteria zoals datering, contextcode, sitecode, aard van de contexten 
aantal en MAI opgesomd. 

Het is uit de geografisch en chronologisch herhaalde associatie tussen bakselcodes en vorm-
versieringscodes dat de STIJLGROEP kan worden afgeleid. Op deze wijze wordt een verband tussen 
technologie (baksels), functie (vorm), decoratie, plaats en tijd geïntegreerd tot één geheel. 

13.6.2 Verdere uitbouw en verbeteringen 

Binnen de bevragingsmodule is zeker verdere verfijning mogelijk. Zelf startten we de statistische 
bevraging op via het statistisch programma SPSS in samenwerking met dr. J. Verbeeren en Prof. dr. 
M. Hesta (beiden Universiteit Gent). Hieruit zijn grote mogelijkheden naar voor gekomen voor een 
systematische bevraging en analyse van patronen en correlaties. Deze vergen echter 
voorafgaandelijke verdere verfijning van de databank vooraleer we ze daadwerkelijk tot stand 
kunnen brengen, waar hier helaas geen tijd genoeg meer voor beschikbaar was. Niettemin denken 
we dat er uit de gewone bevraging en vooral uit de bevraging “analyse” interessante gegevens naar 
voor zijn gekomen. 

Verder werd in de aanmaak van de databank ook rekening gehouden met de verdere uitbouw en 
actualisatie van het systeem waardoor het mogelijk is om naast nieuwe sites en contexten in de 
toekomst ook nieuwe versieringstypen en randschouderevoluties toe te voegen. 
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Figuur 13.5 De drie basisschermen voor invoer van de databank. 
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Figuur 13.6 Voorbeeld van een (zichtbaar deel) van bevraging van de databank en gebruik van de filter, in 
dit geval op de vormversieringscode. 

13.7 Techno-typologische karakterisatie 

13.7.1 Basisgegevens 

In de databank werden gegevens opgenomen uit 42 sites, goed voor 58520 scherven. Deze data 
kunnen via de CD-ROM geconsulteerd worden. De meerderheid van de informatie -26 sites met 96 
contexten en 52478 scherven- omvat tellingen door onszelf uitgevoerd op aardewerkgroepen uit het 
studiegebied (Tabel 13.3). Daarnaast werden nog eens 16 sites bijkomend opgenomen. Twee ervan 
(Destelbergen-Eenbeekeinde) en Bredene-Sluisvlietlaan (Hanut & Thoen 2001) betreffen tellingen 
niet uitgevoerd door onszelf. Bij de resterende 14 complexen werden geen exhaustieve 
contexttellingen uitgevoerd maar zijn de verschillende vormen zoals ze in de publicaties 
voorkomen als individuele entiteiten opgenomen. De bedoeling is om tot een overzicht van de 
verspreiding van de belangrijkste vormen te kunnen komen. We voegen hier echter meteen aan toe 
dat dit voor de meeste vormen wellicht nog geen betrouwbaar beeld laat zien, dit door een gebrek 
aan een voldoende aantal vindplaatsen. Het lijkt ons beter om over een minimum van 50 sites per 
eeuw te kunnen beschikken om tot een meer betrouwbare typo-geografische verspreiding te 
komen. 
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Tabel 13.3 Numerieke basisgegevens uit de databank. 

Sites Aantal 
contexten

Totaal 
AW 

MAI 
AW 

Totaal 
HGM 

MAI 
HGM 

Alle sites 
Databank 42 135 58520 19258 36263 16962 

Waarvan  
Gekwantificeerd 26 96 52478 18698 35152 16757 

Waarvan uit 
Literatuur 16 39 6042 560 1111 205 

13.7.2 Bakselcodes en –technologie 

Er werden drie basisgroepen van bakselcodes gedetermineerd op basis van de kleimatrix en de 
verschraling. Deze vertonen onderling een grote mate van consistentie in enkele subgroepen voor 
wat betreft het voorkomen en de onderlinge hoeveelheid van gebruikte mageringscomponenten. Ze 
blijken bovendien ook geografisch en chronologisch enige clustering te vertonen. De drie groepen 
vallen echter onderling uiteen voor wat betreft de granulometrie en de dichtheid van de gebruikte 
componenten. Deze blijkt verbonden te zijn met de potvorm en dus met technologische keuzes 
gemaakt in functie van de stevigheid van de potten, de bakking en vooral de uiteindelijke functie 
van de potten (infra). 

• Een eerste groep betreft baksels met basismatrix A: kleien rijk aan kwarts. Dit is een grote 
groep zonder veel specifieke mineralogische bijmenging die ongetwijfeld door verder en 
fijner onderzoek uiteen kan vallen in meerdere subgroepen. De belangrijkste groep is: 

o A-g-a-b: baksel uit kwartsrijke klei verschraald met kwarts, potgruis en vetegaal 
materiaal. Dit baksel komt overal voor in alle perioden en alle landschappen. Wel 
lijkt het naar de derde eeuw toe wat verdrongen te worden (infra). 

• Een tweede belangrijke bakselgroep zijn de baksels met basismatrix B: kleien rijk aan kwarts 
en glauconiet. Deze groep heeft één belangrijke subgroep naast enkele varianten: 

o B-g-a-b baksel uit kwarts- en glauconietrijke klei verschraald met kwarts, potgruis 
en vetegaal materiaal. De inclusies zijn overwegend kleiner dan 2.5mm, ook het 
schervengruis. Slechts in vroeg-Romeinse contexten in Aalter-Langevoorde werden 
zeer grove inclusies schervengruis gezien.  

Opvallend in deze groep is het voorkomen in de regio Aalter-Knesselare van helbruine tot oranje 
chamotte. Het betreft mogelijk een lokale variant op het baksel. Kwarts komt frequent en dicht 
voor. Dit baksel onderscheidt zich echter vooral door de aanwezigheid van halfafgeronde 
olijfkleurige tot zwarte inclusies van glauconiet. Het mineraal werd eerst door Prof. De Paepe 
gesignaleerd in scherven uit Knesselare-Flabbaert en met de lokale glauconietrijke zanden en kleien 
van de formatie van Asse in verband gebracht. De tertiaire formatie dagzoomt onder de vorm van de 
cuesta. Zeer recent petrografisch onderzoek met slijpplaten op basis van een door ons gemaakte 
macroscopische voorselectie van 60 stalen toont ondertussen de ruime verspreiding van deze groep 
aan. Voor dit onderzoek werd Middeleeuws pottenbakkersafval uit Brugge, Oostwinkel, Oedelem en 
Zomergem vergeleken met door onszelf ontgonnen en gebakken Asse-klei (vroeger Bartoon 
genoemd) uit Knesselare en met Romeins handgevormd aardewerk uit Aalter, Aardenburg, 
Knesselare, Maldegem, Plassendale, Oudenburg en Zomergem. Uit het slijpplaatonderzoek 
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uitgevoerd door Prof. dr. P. Degryse (KUL) is een consistentie binnen deze groep gebleken, vooral 
dan onder de vorm van de aanwezigheid van glauconiet en wat pyroxenen2. Blijkbaar werd tijdens 
de Romeinse tijd de klei uit de cuesta in de regio Oedelem-Maldegem-Aalter-Zomergem ontgonnen 
voor de aanmaak van aardewerk. Door het ontbreken van bekende pottenbakkerijen uit de 
Romeinse tijd is het echter niet duidelijk onder welke vorm deze exploitatie gebeurde. Het is goed 
mogelijk dat vanuit meerdere kernen gewerkt werd want de groep vertoont interne variatie, onder 
andere door de helbruine chamotte, maar ook typologisch (infra). Feit is alleszins wel dat de zeer 
grote, door Thoen (1978) gedefinieerde groep “LOK”, het zogenaamde “Kustaardewerk”, deels 
binnen de door het nieuwe onderzoek afgelijnde grote bakselgroep valt en dit zowel voor de 
handgevormde / traag gedraaide als voor de snel gedraaide equivalenten. Verder onderzoek op 
meer stalen is evenwel gewenst want een klein deel van wat typische Kustaardewerkvormen zijn, 
hebben blijkbaar een ander baksel (A-reeks). Hierdoor is de groep Kustaardewerk 
geproblematiseerd. De naamgeving duidt alvast niet op de mogelijke oorsprong van de klei vermits 
men voor de aanmaak van het Kustaardewerk grotendeels gebruik heeft gemaakt van 
glauconiethoudende kleien uit de binnenlandse cuesta. Gezien het massale voorkomen van het 
kustaardewerk in het Noord-Menapische gebied na 170AD wordt alleszins de betrokkenheid van één 
of meerdere grote ateliers gesuggereerd, naast enkele mogelijke kleine (infra). De kleien van de 
cuesta werden dan ook meer intens en systematischer ontgonnen zo blijkt. 

 
• Een derde grote basisgroep betreft de groep met basismatrix C: kleien rijk aan kwarts maar 

ook voorzien van glimmers (mica: muscoviet). Binnen deze groep onderscheiden we naar 
verschralingsgebruik toe drie subgroepen:  

o C-g-a-b: baksel uit kwarts- en micarijke klei verschraald met kwarts, potgruis en 
vegetaal materiaal. 

o C-g-b: baksel uit kwarts- en micarijke klei verschraald met kwarts en vegetaal 
materiaal. 

o C-f-a-b: baksel uit kwarts- en micarijke klei verschraald met ijzeroer, potgruis en 
vegetaal materiaal (schaars) 

Deze baksels komen enkel voor in Zeeland en wijken door hun samenstelling met mica af van de rest 
van de baksels uit de andere gebieden binnen het studiegebied. Hier is zeker meer geologisch en 
mineralogisch onderzoek gewenst. Echter, eerder konden we al aantonen dat mica, net als granaat, 
een basisbestanddeel is van de Low Lands Ware, vervaardigd met kleien uit de jong-pleistocene 
formatie van Tegelen die dagzoomt op de Brabantse Wal op de oostoever van de Oosterschelde bij 
Bergen-op-Zoom (De Clercq & Degryse 2008). Het is niet uitgesloten dat deze klei gebruikt werd of 
waarschijnlijker, dat erosief materiaal van deze formatie in de holocene sedimenten van de Schelde 
is terecht gekomen en zo een component van de alluviale kleien is geworden, gebruikt voor de 
vervaardiging van de potten in B-techniek. Gezien de onbeschikbaarheid van tertiaire kleien moet 
men immers wel van alluviaal materiaal gebruik hebben gemaakt. Een verder opvallend gegeven is 
het voorkomen van overvloedig vegetaal materiaal dat vooral erg pertinent is in baksels C-g-b waar 
het nog eens dicht en in grote fragmenten in voorkomt3. Ook hier wordt momenteel verder 

                                                             
 
 
2 Dit onderzoek is bijna afgerond en publicatie ervan wordt in het vooruitzicht gesteld door Prof. P. Degryse en auteur. 
3 Het betreft bakseltypes 1 en 6 uit het sitedossier Zeeland. Nrs 2-3-4-5 zijn granulometrische varianten van de code C-g-a-
b. Nrs 7-8 behoren tot bakselcode B-g-a-b. 
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onderzoek naar gevoerd. Zo hebben we in samenwerking met M. Van Strydonck en M. Boudin (KIK, 
Brussel) tien specimens aan rechtstreekse datering met 14C op de verschraling onderworpen. De 
eerste resultaten op scherven uit Domburg en Colijnsplaat geven dateringen die zich rond 3000BP 
situeren, veel te oud in vergelijking met de contextdatering. Het is echter heel plausibel dat men als 
verschraling en brandstof veen heeft gebruikt dat in deze regio ca. 3000BP dateert. Momenteel 
wordt macrobotanisch en diatomee-onderzoek verricht op de kleien om hier meer duidelijkheid in 
te brengen. Dit sterk organische baksel blijkt tot contexten uit de eerste en vroege tweede eeuw 
beperkt te zijn en ontbreekt in het materiaal van Middelburg-Oude Vlissingseweg dat na 180AD 
dateert. Op de mogelijke betekenis hiervan wordt lager ingegaan. 

Binnen deze groep C en vooral de eerste subgroep is er heel wat variatie merkbaar in de 
granulometrie van de toegevoegde componenten, in het bijzonder voor wat betreft het potgruis. 
Zeker de subgroep Cg1x-a3z-b2y springt daarbij in het oog. Het betreft een baksel met uiterste grof 
en dicht potgruis (a3z) dat door het potoppervlak heen breekt. Deze grove verschraling werd al 
eerder opgemerkt (van de Berg & Hendrikse 1978) en als “krentebrood”aardewerk omschreven. Dit 
baksel is ook vooral aan Zeeland verbonden en dateert uit de eerste eeuw. Bovendien is het ook 
sterk verbonden aan één potvorm, het grote open (kook)pot type P2 (infra). 

13.7.3 Vormenschat 

Er werden zes verschillende functionele basisvormen onderscheiden (supra). Daarbij voegen zich 
nog eens 16 verschillende randschoudervormen (Tabel 13.4). Hun combinatie resulteerde in 26 
potvormcodes (Tabel 13.5). Flessen (2 potvormcodes), bekers (1) en deksels vertonen weinig variatie. 
Borden en Kommen daarentegen vertonen deels dezelfde specifieke randprofielen (voornamelijk 
nrs 8-12).  

Tabel 13.4 De combinaties van potvormen en randschouderevoluties onder de vorm van 
potvormcodes, te lezen als (potvorm)+(randschouderevolutie)=(potvormcode). (Niet toegevoegd: 
categorie bord of kom B/K. V13 werd slechts op wandscherven aangetroffen) 

Randschouder 
vormcode 

 Potvorm 

(kook)Pot Kom Bord Beker Fles Deksel 
P K B Bk F D 

0      * 
1 * *   *  
2 * *     
3 *   * *  
4 * *     
5  *     
6 * *     
7 *      
8   *    
9  * *    

10  * *    
11 * * *    
12  * *    
13       
14   *    
15 *      
16 *      
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Tabel 13.5 Potvormen en randschoudervormen. 
 

Randsch 
vormcode  randschoudervorm_naam 

1 
 

S-vormige, geribbelde RS-evolutie met eenvoudig naar buiten gebogen 
rand 

2 
 

S-vormige RS-evolutie met eenvoudig naar buiten gebogen rand; open 
vorm 

3 
 

S-vormige RS-evolutie met eenvoudig naar buiten gebogen rand; 
gesloten vorm 

4 
 

Zwak S-vormige RS-evolutie en naar buiten uitstaande rand 

5 
 

Geknikte RS-evolutie met eenvoudig naar buiten gebogen rand en 
halsribbels (3-ledig) 

6 
 

Geknikte RS-evolutie met naar buiten uitstaande rand (3-ledig) 

7 
 

Strak wandprofiel met naar binnen staande profielloze rand 

8 

 

Opstaande wand en geprofileerde rand 

9 
 

Opstaande wand en profielloze rand 

10 
 

Naar binnen gebogen, geprofileerde rand 

11 
 

Naar binnen gebogen vernauwend geprofileerde rand 

12 
 

Naar binnen gebogen ongeprofileerde rand 

13 
 

Naar buiten gebogen geprofileerde rand 

14 

 

Naar buiten gebogen ongeprofileerde rand 

15 
 

Naar binnen toe ontwikkelde dekselgeul 

16 
 

Naar buiten toe ontwikkelde dekselgeul 

 
  



 

416 
 

Alle vormen komen voor in al bestaande typologieën zoals die van Thoen (1978) of Vermeulen 
(1992a, b). We bespreken de vormen, de geassocieerde baksels en versieringspatronen en hun 
voorkomen en hun datering.  
 
(Kook)potten 
P1 (Kook)pot met naar buiten gebogen rand met halsribbels. Gevonden vooral in late 
IJzertijdcontext in Aalter-Langevoorde, maar ook in (vroeg-?)-Romeinse context in Knesselare-
Kouter. Op basis van de dateringen in Aalter, de parallellen met de komvorm K1 en parallellen in 
Noord-Frankrijk (zie o.a. Bastien 1992; Dubois & Lemaire 1996; Jacques & Rossignol 1998; Brusel-
Corsiez 2001), dateren we deze vorm in de periode 200VC-60AD. De potten zijn meestal sterk 
gepolijst op de schouder en rand. Netvormige gladdingspatronen (V12) komen voor op de buik. 
P2 (Kook)pot met naar buiten gebogen rand met open randdiameter. Dit is de meest courante vorm 
in het gebied (cfr. Vermeulen 1992a: type 1). Hij werd vastgesteld op zowat elke site tussen 200VC en 
400AD en in de drie grote bakselgroepen. De versieringen zijn erg gevarieerd en gaan van V1, 2, 4, 7, 
8, 9 tot 12 (infra). Diepe vingertotindrukken op rand en schouder V1-2 zijn zeer courant in regio 
rond de cuesta Oedelem-Zomergem in de volledige periode. In de kustlandschappen zijn ze eerder 
beperkt tot de eerste en vroege tweede eeuw. Later komen daar minder en kleinere indrukken voor. 
Potten P2 met groefversiering werden enkel in contexten uit de late IJzertijd en de eerste eeuw 
gedocumenteerd. Gladdingsmotieven blijven geliefkoosde versieringspatronen op deze vorm, al zijn 
sommige patronen zoals de “ladder”(V13), “denneboom”(V14) en “zandloper” (V15) tot Zeeland 
beperkt. (infra) 
P3 (Kook)pot met naar buiten gebogen rand met gesloten randdiameter. Deze vorm komt minder 
courant voor en werd gedocumenteerd in Aalter-Langevoorde, Ursel-Roze, Ursel-Konijntje en 
Knesselare-Kouter en was gemaakt in bakselcode B-g-a-b. De vorm lijkt daarmee binnen het gebied 
aan de cuesta Oedelem-Zomergem gebonden te zijn. De datering loopt tussen 100BC en 250AD. 
Versiering is zeldzaam. In Aalter-Langevoorde kwamen vogelbotindrukken V22 voor (late IJzertijd). 
P4 (Kook)pot met zwak S-vormige randschouderevolutie en naar buiten uitstaande rand. Deze vorm 
werd opgemerkt in Plassendale-Industrie, Ursel-Roze en Aalter-Langevoorde in contexten tussen 
100BC en 200AD. De baksels behoren tot de B-g-a-b groep. Het betreft wellicht een variant van het 
type P2. 
P6 (Kook)pot met geknikte randschouderevolutie met naar buiten uitstaande rand (drieledig). Deze 
vorm komt in het gehele gebied voor en lijkt vooral tot vroege contexten uit de periode 100BC-
100AD gelimiteerd te zijn, al zijn er enkele mogelijke uitlopers die jonger zijn. De vorm werd vooral 
in de bakselcodes C-g-a-b en A-g-a-b vervaardigd. Versiering is zeldzaam, meestal werden de potten 
geglad of gepolijst. De kom K6 is een sterk verwante vorm. 
P7 (Kook)pot met strak wandprofiel met naar binnen staande profielloze rand. Deze vorm werd 
enkel in Zeeland gevonden in contexten uit de eerste eeuw AD en in baksel C-g-a-b. 
P11 (Kook)pot met naar binnen gebogen vernauwend geprofileerde rand. Het betreft een unieke 
vorm in zgn. kurkurnwaar, gevonden in Ellewoutsdijk en geïmporteerd uit het Trevierse gebied 
P15 (Kook)pot met naar binnen toe ontwikkelde dekselgeul. Deze vorm werd slechts in een vroeg-
Romeinse context uit Aalter-Langevoorde geborgen. 
P16 (Kook)pot met naar buiten toe ontwikkelde dekselgeul. Deze (kook)potvorm is heel courant, 
vooral dan in de variant met kleine ontwikkelde dekselgeul, gevormd door een opstaande lip te 
produceren op een gewone, bijna horizontaal naar buiten gebogen rand. Vaak staan op de lip kleine 
vingertopindrukken. Deze vorm is heel courant in baksel B-g-a-b maar ook varianten in de A-g-a-b-
groep komen voor. Het is een typische vorm binnen de “Kustaardewerk” groep (Thoen 1978: 2a) met 
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vondsten in Jabbeke-Hoge-Dijken, Maldegem-Vake, Zeebrugge-Achterhaven, Dudzeke-Landslag, 
Dudzele-Hoge Noenehof (achterhaven Zeebrugge). Ook meer binnenlands rond de cuesta zijn 
vondsten bekend, onder andere in Ursel-Konijntje en Aalter-Langevoorde. Waar goed dateerbare 
informatie beschikbaar is, betreft het steeds vrij late stukken: na 150AD en tot 300AD. Wanneer in 
detail wordt gekeken dan dateren alle voorbeelden uit context van na 170AD ten vroegste. De potten 
dragen soms vingertopindrukken of golflijnversiering op de schouder. Hun oppervlak vertoont 
echter vaak een dekkende kam- of borstelstreekversiering die nabij de bodem in discordante, 
kruisend richtingen is aangebracht. 

 
Kommen 
K1 Kom met naar buiten gebogen rand met halsribbels (Vermeulen 1992a: K3). Deze kom werd 
geattesteerd in late IJzertijdcontext in Aalter-Langevoorde en loopt er door tot in de vroeg-
Romeinse tijd. Vondsten uit Colijnsplaat, Koudekerke en Ellewoutsdijk bevestigen dat de 
“ribbelshalskommen” doorleven tot in de (vroeg-) Flavische tijd. Deze kommen komen voor in alle 
hoofdbakselgroepen. Meestal zijn ze sterk gepolijst of geglad. Geometrische versieringen en fijne 
kamversiering komen af en toe voor. Deze vorm is een gidsfossiel voor de Late IJzertijd en La Tène 
III in het bijzonder in Noord-Gallië (cfr. o.a. Bastien 1992; Geoffroy 1996; Leman-Delerive 1996; 
Lemaire & Rossignol 1996; Jacques & Rossignol 1998; Brusel-Corsiez 2001; Hoorne & De Clercq 2008). 
K2 Kom met naar buiten gebogen rand met open diameter (Vermeulen 1992a: K1). Deze grote open 
komvorm is net als de equivalente potvorm zeer courant en komt voor in het gehele gebied, van de 
IJzertijd tot 250AD en in de drie grote bakselcodegroepen. Versiering als aanwezig bestaat meestal 
uit kamversiering en / of netvormige gladdingspatronen.  
K4 Kom met zwak S-vormige randschouderevolutie en naar buiten uitstaande rand. Zeldzame vorm 
uit de late IJzertijd en de eerste eeuw AD, gevonden in Aalter-Langevoorde en Colijnsplaat-
Noordhoeksenol. 
K5 Kom met geknikte randschouderevolutie en met eenvoudig naar buiten gebogen rand en 
halsribbels (drieledig). Zeldzame vorm uit de late IJzertijd en de eerste eeuw AD, gevonden in Aalter-
Langevoorde en Ellewoutsdijk en ook gekend in Noord-Frankrijk (Brusel-Corsiez 2001: 137). 
K9 Kom met opstaande wand en profielloze rand. Voorlopig unieke vondst uit Knesselare-Flabbaert. 
Bakselcode B-g-a-b 
K10 Kom met naar binnen gebogen, geprofileerde rand. Deze vorm dateert uit de Midden-Romeinse 
tijd en werd ondermeer in Knesselare-Flabbaert, Oudenburg-Spegelaere en Sint-Denijs-Westrem 
gevonden. Zowel in bakselcodes A-g-a-b als B-g-a-b gemaakt. Versiering is zeldzaam (op basis van de 
enkele bekende vondsten). 
K11 Kom met naar binnen gebogen vernauwend geprofileerde rand. Deze vorm en de sterk 
verwante bordvorm B11 is een echt gidsfossiel voor de sites uit de niet-getijdenlandschappen en dit 
in de periode tussen 60AD en 270AD. Er zijn vondsten bekend uit Zele-Kamershoek, Oostwinkel-
Leischoot, Knesselare-Flabbaert, Aalter-Langevoorde, Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld-The Loop, 
Evergem-Kluizendok, Jabbeke-Hoge Dijken, Maldegem-Burkel, Destelbergen-Eenbeekeinde, Ursel-
Konijntje, Sint-Martens-Latem-Brakel, Oudenburg-Spegelaere… Deze vorm werd gemaakt in de 
baksels A-g-a-b en B-g-a-b. Er is een sterke verwantschap met de borden B11 en het onderscheid 
tussen beide is soms moeilijk te maken wanneer er te weinig wand bewaard is, vandaar het 
voorkomen van de tussengroep B/K11. In Oudenburg-Spegelaere werd ook een variant opgemerkt 
met smalle randdiameter, eigenlijk meer een bolvormige tas. Gezien de verwantschap voor deze 
vorm met enkele prototypes in Black Burnished en gezien het unieke voorkomen van deze vorm in 
het gebied beschouwen we hem voorlopig nog als afgeleide van de komvorm. Versiering is zeldzaam 
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maar is ondermeer bekend door middel van golflijnpatronen uit Evergem-Kluizendok (2de eeuwAD). 
Soms komen greepelementen of gietsnebben voor.  
K12 Kom met naar binnen gebogen ongeprofileerde rand (Vermeulen 1992a: K6-7). Ook deze vorm is 
erg courant tijdens de periode 0-250AD en zelfs in het gehele gebied met vondsten in Ellewoutsdijk, 
Kats, Middelburg-Oude Vlissingseweg, Zomergem-Boven, Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld-The Loop, 
Aalter-Langevoorde, Sint-Martens-Latem-Brakel, Evergem-Kluizendok, Oudenburg-Spegelaere,… De 
vorm komt voor in een wijde reeks baksels en werd vooral gepolijst en soms met curvilineaire of 
netvormige gladdingsmotieven versierd. 

 
Borden 
B8 Bord met opstaande wand en geprofileerde rand. Deze vorm sluit nauw aan bij vorm B10 met 
zwakke binnenwaartse inclinatie en wordt bij B10 besproken. 
B9 Bord met opstaande wand en profielloze rand (Vermeulen 1992a: B1). Deze courante en vaak 
gegladde bordvorm is bekend uit meerdere vindplaatsen zoals Maldegem-Vake, Damme-Antwerpse 
Heirweg, Oudenburg-Spegelaere, Destelbergen-Eenbeekeinde, Sint-Denijs-Westrem, Zeebrugge-
Achterhaven. Hij dateert uit de Midden-Romeinse tijd en werd zowel in baksels A-f-a-b als B-f-a-b 
gemaakt. In het kustgebied komt er soms curvilineaire versiering op voor die sterk doet denken aan 
de typische versiering op vormen uit Britse Black-Burnished-industrie.  
B10 Bord met naar binnen gebogen, geprofileerde rand. Samen met B8 en B13 is dit een zeldzame 
vorm die ondermeer uit Middelburg-Oude Vlissingse Weg en Oudenburg-Spegelaere bekend is in 
bakselcode B-g-a-b. Mogelijk verwant aan Thoen (1978): LOK4 in Kustaardewerk. In beide contexten 
dateert de vorm uit de late tweede en de derde eeuw. 
B11 Bord met naar binnen gebogen vernauwend geprofileerde rand (Vermeulen 1992a: B5). Deze 
vorm is sterk verwant aan de hoger genoemde kom K11 en heeft dezelfde kenmerken. 
B12 Bord met naar binnen gebogen ongeprofileerde rand (Vermeulen 1992a: B2-3). Deze vorm net 
als de kom K11 voor in een wijd gebied en draagt er ook dezelfde kenmerken van. 
B13 Bord met naar buiten gebogen geprofileerde rand. Sterk verwant aan B10, 8 en 15. 
B14 Bord met naar buiten gebogen ongeprofileerde rand. Vorm in B-g-a-b en A-g-a-b-baksels die 
slechts in Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld en Zomergem-Boven bekend is en wellicht uit tweede helft 
van de tweede eeuw dateert. 

 
Flessen, bekers 
F1 / F3 Fles met S-vormige, al of niet geribbelde randschouderevolutie met eenvoudig naar buiten 
gebogen rand. De halsribbelige flesvorm F1 is niet alleen zoals de kom K1 en pot P1 een gidsfossiel 
voor de late IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd maar komt blijkens vondsten in het kustgebied en in 
Evergem-Kluizendok ook nog later voor, tot in de tweede eeuw AD, net zoals de vorm F3. Er zijn van 
deze sterk gepolijste en vaak rijkelijk met allerhande gladdingspatronen versierde flessen F1 verder 
nog vondsten bekend in Ursel-Roze en Varsenare-d’Hooghe Noene.  
Bk3 Beker met S-vormige randschouderevolutie met eenvoudig naar buiten gebogen rand; gesloten 
vorm. Deze vorm in baksel A-g-a-b of B-f-a-b is vooral goed gedocumenteerd in Oudenburg-
Spegelaere in een context uit het midden van de derde eeuw. Vaak dragen deze bekers een zwarte 
coating op de buitenzijde van de rand. De variant met greepelementen of knobbels is de 
zogenaamde knobbelpot in Kustaardewerk (Thoen 1978: type 9) in handgemaakte of zelfs gedraaide 
equivalent. De meeste exemplaren hiervan zijn bekers, andere zelfs flessen. In beide gevallen gaat 
het wellicht om recipiënten voor collectief drinken (doorgeven), wat door de knobbels makkelijker 
verloopt. Van deze specifieke hoogversierde vorm ondermeer heel kenmerkend met ingeglad 
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bladmotief V16, zijn ons vondsten bekend in Oudenburg-Kasteelstraat, Oudenburg-Spegelaere, 
Wenduine, Bredene, Zeebrugge-Achterhaven, Maldegem-Vake, Aardenburg, Dudzele, Damme, 
Brugge en Vlissingen. Vaak dragen deze bekers ook een zwarte coating op de buitenzijde van de 
rand. 

 
Deksels 
D: Deksels zijn een typische vorm uit de Romeinse tijd in het gebied. Er zijn er geen bekend uit de 
late IJzertijd. Ze komen vooral voor in hoofdbakselgroepen A en B en vertonen nooit versiering. De 
randen kunnen eenvoudig afgerond of recht afgeschuind zijn. Sommige dekselknoppen zijn 
doorboord. Het everhandvat op een groot deksel uit Aalter-Loveld (supra) is een unieke vondst. Het 
betreft echter meer dan waarschijnlijk een vuurstolp. 

13.7.4 Versieringstypes 

Er werden 26 verschillende versieringsmotieven geïnventariseerd, aangevuld met de 
oppervlaktebehandelingen ruw, effen, glad en gepolijst en de aanvullende elementen knobbels en 
grijpelementen (Tabel 13.6). Deze laatste elementen zijn natuurlijk geen versiering maar werden als 
wandbehandeling meegerekend. De variëteiten sluiten nauw aan bij de door Vermeulen 
weergegeven lijst (Vermeulen 1992a: 109-111). Binnen de versieringen zijn er vijf hoofdgroepen 
onderscheiden: gladdingspatronen; groeven of kerven; indrukken; kamversiering, en coating 
waarvan de voornaamste weergegeven zijn op Figuur 13.7. Hoger werden al de associaties tussen 
vormen en specifieke versieringen voorgesteld. Bepaalde versieringen blijken echter ook zeer 
karakteristiek te zijn voor welbepaalde landschappen en/of perioden. De decoratieschema’s zijn: 
Gladdingspatronen V11, 13, 14,15 zijn beperkt tot Zeeland en tot de late IJzertijd en de eerste eeuw 
AD specifiek. De decoratieschema’s sluiten daarmee aan bij meer noordelijke stijlinvloeden (infra). 
Andere gladdingsmotieven zijn dan weer meer specifiek voor het niet-getijdenlandschap. 
Netvormige gladdingen V12 zijn bijvoorbeeld bekend tussen 200BC en 300AD, vooral dan op 
(kook)potten in het dekzandgebied. Nabij de kust komen blijkens de studies van Plassendale en 
Oudenburg gladdingspatronen V16-21 in zeer grote en diverse mate voor, vooral in de tweede en 
derde eeuw AD. Ondermeer het zonaal gladden en het gebruik van curvilineaire gladdingsmotieven 
sluit daarmee aan bij een ruimere traditie aan beide zijden van het kanaal waarbij de klassieke 
Black-Burnished-vormen geïmiteerd werden (zie o.a. Tuffreau-Libre, Mossmann-Bouquillon & 
Symonds 1995).  
Groeven en (hals)kerven. De A-vormige groef V6 sluit aan bij de groep gladdingsmotieven uit 
Zeeland uit de eerste eeuw BC en AD. Andere groeven zoals V4, V5, V7-8 komen meer algemeen voor 
doch zijn vooral tot de late IJzertijd en de eerste eeuw AD beperkt. 
Indrukken. Indrukken werden voornamelijk gemaakt door vingertoppen, en dit op de lip van de 
potten (V1) of op de overgang hals-schouder (V2). Dekkende vingertopindrukken (V3) zijn zeldzaam 
en dateren uit de late IJzertijd of de vroeg-Romeinse tijd. Indrukken, wellicht met vogelbot en 
spateltjes, zijn bekend uit Aalter-Langevoorde (late IJzertijd). In Zeeland werd ondermeer in 
contexten uit de eerste eeuw in Colijnsplaat versiering in panelen van vertikale kampuntindrukken 
opgemerkt.  
Kamversiering komt voor in fijne en wat grovere varianten al is er dikwijls een grote variëteit op te 
merken op dezelfde potten. Kamversiering komt in alle gebieden gedurende de volledige periode 



 

420 
 

voor. Vaak wordt het gebruikt als ondergrond voor bovenliggende decoratieschema’s zoals 
gladdingsmotieven. Dit is erg duidelijk op de dekzandgronden. 
Coating. Verf- of deklagen zijn bekend in twee groepen. Enerzijds is er de zwarte, vettige coating op 
de randpartijen van allerlei vormen zoals (kook)potten en flessen. Deze komt voor op de 
dekzandgronden en bij de cuesta voor de volledige onderzoeksperiode. Anderzijds is er de 
zogenaamde bloedversiering (Sier 2003) die vooral op potten P2 in Zeeland voorkomt en aansluit bij 
een traditie die vooral in Noord-Nederland courant is (infra). Aanvullend onderzoek op beide 
versieringen is lopend. Uit de eerste resultaten van DT-MS-analyse blijkt dat de coating in alle 10 
geteste samples bestaat uit berkenhars (onderzoek dr. T Oudemans, Kenas-Consult, Leiden). Gezien 
de positie nabij de rand is een functie als versteviging of impregnatie niet ondenkbaar. Aanvullend 
onderzoek met GC-MS-analyse is in uitvoering (M. Boudin, KIK, Brussel). De “bloed”versiering is ook 
in onderzoek. In een grootschalig vergelijkend onderzoek voor het Noord- en West-Nederlandse 
kustgebied worden meerdere stalen geanalyseerd. Uit de tussentijdse resultaten van de DT-MS 
analyse (dr. T. Oudemans) blijkt een deel uit eiwitten (mogelijk duidend op bloed) te bestaan, een 
ander deel vooral uit lipiden.  

Tabel 13.6 Frequente vormen van wandbehandeling, versiering en helpelementen 
versiering

_code V versiering_naam 

0 Geen versiering aanwezig 
1 Vingertopindrukken op de lip 
2 Vingertopindrukken op schouder/buik overgang 
3 Dekkende vingertop/nagelindrukken op buik 
4 Lineaire groefversiering niet kruisend 
5 Lineaire groefversiering kruisend 
6 A-vormige groefversiering 
7 Meervoudige curvilineaire groefversiering 
8 Enkelvoudige curvilineaire groefversiering 
9 Kamversiering 

10 Vertikale gladdingslijnen 
11 Horizontale gladdingslijnen "streepbandaardewerk" 
12 Ingeglad netvormig motief 
13 Ingeglad "ladder"motief 
14 Ingeglad "Denneboom"motief 
15 Ingeglad "zandlopermotief" 
16 Ingeglad "bladmotief" 
17 Ingeglad geometrisch motief 
18 Curvilineaire gladdingslijnen 
19 Gladdingszone binnenzijde rand 
20 Gladdingszone buitenzijde rand 
21 Gladdingszone oppervlak 
22 Puntindrukken (vogelbot) 
23 Halskerven 
24 Verfstrepen en -spatten 
25 Zwarte coating op rand 
26 Kamindrukken 
27 Besmeten 
28 Ruw 
29 Effen 
30 Glad 
31 Ribbels 
32 Knobbels en greepelementen 
33 Kraag (?) 
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Figuur 13.7 Courante versieringen op handgemaakt aardewerk in het gebied. 
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13.8 Karakterisatie en transformatie van de stijlgroepen 

13.8.1 Inleiding4 

De geografisch en chronologisch herhaalde associatie tussen bakselcodes en vorm-versieringscodes 
noemden we hoger STIJLGROEP. Op deze wijze wordt een verband gelegd tussen technologie 
(baksels), functie (vorm), decoratie, plaats en tijd. Deze groepen zijn open en dynamisch, en kunnen 
naast de typerende associaties ook vormen, baksels en versieringen bevatten die ook in andere 
groepen voorkomen.  

De door Thoen in 1978 al beschreven groep “Kustaardewerk” kan als een stijlgroep gelden maar 
werd nooit alsdusdanig gedefinieerd. Later kon van Heeringen langsheen de Nederlandse kust voor 
de periode van de late Bronstijd tot in de late IJzertijd 12 aparte stijlgroepen aflijnen op basis van 
een nauwkeurige vormanalytische methode met ruime aandacht voor versieringspatronen, maar 
o.i. met minder aandacht voor de baksels. Hij definieerde stijlgroepen –vertaald uit het Engels- als: 

contemporaine aardewerkensembles met min of meer dezelfde kenmerken (van 
Heeringen 1989b: 189).  

Het betreft volgens van Heeringen daarom echter niet noodzakelijk ook even zoveel uitingen van 
stammen of etnisch te onderscheiden entiteiten, al geeft hij wel aan dat de verschillen soms zo groot 
zijn dat ze een aanduiding kunnen vormen voor sociale kinship-banden (van Heeringen 1989: 216-
217). De verschillende stijlgroepen die we hier definiëren vallen allen binnen de groep van het 
handgevormd tot traag gedraaid aardewerk die we de categorie van Noord-Menapisch 
handgevormd kunnen noemen; zonder daarmee etnische labels te willen toekennen. Binnen deze 
categorie is er –net als bij andere aardewerksoorten- dus verdere verfijning naar stijlgroepen 
mogelijk. Sommige gebieden zoals het oostelijk deel van het dekzandgebied en de Schelde- en 
Durmevallei zijn echter slecht gedocumenteerd. Daar stond niet genoeg aardewerk ter beschikking 
om tot een goede analyse over te kunnen gaan. De vondstgroepen die we onderzochten in het 
noordelijk getijdenlandschap en in het westelijk dekzandgebied lieten wel een analyse met 
betrekking tot vormen, versieringen en baksels toe.  

We zijn ons terdege bewust van het hypothetisch karakter van de stijlgroepen. Immers, een 
groter aantal sites en bovenal een intensieve toepassing van archeometrische technieken kan het 
bestaan van deze groepen zeker nog ontkrachten of bijstellen. Toch denken we dat het 
onderscheiden van mogelijke stijlgroepen zeker voor een deel op historische realiteiten berust en 
alleszins een interessante hypothesevorming toelaat omtrent het gebruik en de transformaties van 
de materiële cultuur bij de lokale gemeenschappen in de verschillende landschappen. 

                                                             
 
 
4 Een deel van de onderstaande uiteenzetting werd overgenomen uit het sitedossiers Zeeland en Aalter 
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13.8.2 Stijlgroep “Zeeland” (ca. 50BC-150AD)  

13.8.2.1 Algemene kenmerken 

De stijlgroep Zeeland onderscheidt zich door het geassocieerd voorkomen van: 
• baksels met matrix C en sterke vertegenwoordiging van: 

o de mageringscomponent “b” (vegetaal materiaal) 
o van het “krentenbrood”baksel Cg1x-a3z-b2y 
o karakteristieke geografisch beperkte versieringen V6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 24 en 26 
o vormen P1, 2, 4, 6, 7, K1, 2, 6, B/K9, 11, 12, F3 

Deze stijlgroep kon vooral voor de late IJzertijd en de periode tot ca. 150AD goed worden 
gedocumenteerd. Door het gebrek aan contexten uit de volle tweede eeuw kan niets worden gezegd 
over de transformatie naar de situatie uit de late tweede en de derde eeuw waarvoor slechts het 
complex Middelburg-Oude Vlissingse Weg genoeg indicatief is. Dit vertoont fundamentele 
verschillen met de stijlgroep Zeeland en vindt sterke aansluiting met de stijlgroepen van het 
dekzandgebied.  

De stijlgroep Zeeland onderscheidt zich van de Domburg II stijlgroep (van Heeringen 1989) door 
een ruimere vormenschat, o.a. met borden en kommen, het frequent gebruik van 
gladdingsmotieven en een bakselmatig onderscheid tussen verschillende vormen. De pot met open 
diameter en S-vormige rand/schouder-evolutie P2 is een overheersende vorm die duidelijk in de 
oude tradities wortelt en steeds aanwezig blijft in het gebied, zelfs als import in “Kustaardewerk” 
vanaf de late tweede eeuw. Andere vormen zoals de drieledige pot met wandknik P6, of de halsloze 
pot P4, de fles F3 en de pot P1 blijven tot de periode voor 150AD beperkt, met zelfs een nadruk op de 
tijd voor 100AD. Versieringen en vormen zoals in P2V1 zijn dan weer verwant aan Domburg II en 
aan andere tradities uit meer zuidelijke gebieden. Ook de halsribbels op P1 en K1 verwijzen naar een 
zuidelijke invloed. Streepband-motieven V11, verfstrepen en –spatten V24, “zandlopers” V15 en 
“dennenbomen” V14 of V4 lijken dan eerder invloeden uit het noorden te vertegenwoordigen, wat 
aangeeft dat de stijlgroep het eindproduct is van vermenging van lokale en interregionale 
invloeden. 

13.8.2.2 Vormenschat  

In afwachting van meer vondstgroepen uit het midden en derde kwart van de tweede eeuw zou men 
kunnen stellen dat het gamma aan potten in deze stijlgroep tot slechts een enkele basisvorm wordt 
herleid: P2 (Figuur 13.8; Figuur 13.10; Figuur 13.10; Figuur 13.12). Deze vorm was al dominant in de 
late IJzertijd en werd pas vanaf de vroeg-Romeinse tijd aangevuld met andere potvormen. Deze 
toegenomen diversiteit was blijkbaar geen lang productieleven beschoren want de meeste 
verdwenen weer na 100AD. Voor de vorm K6 wijzen we op de opvallende gelijkenis met Noord-
Nederlandse vormenschat. Ook de potvorm P6 uit Colijnsplaat en Koudekerke gelijkt sterk op de 
vorm Wijster IB. (Van Es 1967; 1968). Beide vormen wortelen ook niet in oudere lokale of zuidelijke 
tradities zoals de Domburggroep. 
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Figuur 13.8 Functionele dominantie van de potten in de Zeeuwse stijlgroep. 

Voor wat betreft de kommen en borden kan een vergelijkbare situatie worden aannemelijk gemaakt. 
Er zijn zo goed als geen borden of kommen voorhanden uit de late IJzertijd, maar voor de vroeg-
Romeinse tijd treedt hier verandering in op met een grotere vormdiversiteit binnen de 
vondstgroepen. Deze vormen voor consumptie zijn wel nooit in massale hoeveelheden aanwezig en 
worden pas in grotere vondstgroepen opgemerkt. Van de zes geregistreerde vormen zijn er ook 
maar twee die doorleven tot in de derde eeuw: B/K12 en B/11 (Figuur 13.9; Figuur 13.11). Mogelijk 
kan de diversificatie in de typologie met borden en kommen worden aanzien als een beïnvloeding 
vanuit het importmateriaal dat andere manieren van consumeren en een ander aardewerkgebruik 
voorstaat. Anderzijds achtten we ook een interne evolutie in het aardewerkspectrum of zelfs een 
beïnvloeding vanuit het zuiden als een relevante verklaring. Immers, in het zuidelijke pleistocene 
gebied zijn bijvoorbeeld de kommen K1 al in grote mate aanwezig vanaf ca. 150BC (De Clercq et al. 
2005a; infra). 
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Figuur 13.9 Typologie van de aardewerkstijl uit de eerste eeuw in het Zeeuwse gebied: kommen en borden. 
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Figuur 13.10 Typologie van de aardewerkstijl uit de eerste eeuw in het Zeeuwse gebied: potten, fles en 
deksel. 
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Figuur 13.11 Typochronologie van de aardewerkstijl uit de eerste eeuw in het Zeeuwse gebied: kommen en 
borden. 
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Figuur 13.12 Typochronologie van de aardewerkstijl uit de eerste eeuw in het Zeeuwse gebied: potten en 
flessen. 
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13.8.2.3 Decoratieschema’s 

Er werden 15 verschillende decoratiepatronen vastgesteld die in meerdere onderlinge combinaties 
voorkomen. Frequente associaties zijn onder meer V1V2 op potvorm P2, en V1V24 op potvorm P2. 
De verfstrepen V24, de streepbandversiering V11, de A-vormige groeven V6 op de hals en de 
dennenboompatronen V14 komen op de meeste sites uit de eerste eeuw voor en lijken kenmerkend 
te zijn als gidsfossielen voor de eerste eeuwse aardewerkstijl in het gebied (Figuur 13.13). 

 

 

Figuur 13.13 Kenmerkende versieringen in de stijlgroep Zeeland op verschillende sites uit de periode late 
IJzertijd-150AD. 

Van Heeringen noteerde al een daling van het aantal versieringen in de Domburg-II stijlgroep en 
noteerde dit nog sterker voor de vroeg-Romeinse tijd op basis van Colijnsplaat (van Heeringen 1993) 
vooral dan door het verdwijnen van de vingertopindrukken op de wand (V3). We kunnen deze trend 
bevestigen voor de eerste eeuw AD. In een vergelijkend overzicht waarbij enerzijds zowel de telling 
werd gemaakt voor het totale aantal versierde en onversierde scherven als bij de herkende 
vormtypes, zien we een graduele daling van het gebruik van decoratie doorheen de tijd. Er is 
duidelijk wel wat meer decoratie bij de herkende types, wat aangeeft dat versiering vooral tot de 
rand, en ook tot de schouder beperkt blijft.  
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Figuur 13.14 Evolutie van de hoeveelheid versierd aardewerk in procentuele aantallen op de voornaamste 
Zeeuwse complexen doorheen de tijd zowel op basis van telling van alle scherven (curves ten opzichte van 
linkse as) als bij de herkende vormtypes (curves ten opzichte van rechtse as). 

Wanneer enkel met procentuele aandelen uit de grotere complexen wordt gewerkt dan zien we 
dezelfde trend (Figuur 13.14). Meer in detail bekeken wordt duidelijk dat voor de twee sites die 
dateren voor 1AD, steeds meer dan helft van het aantal herkende types versierd is. Tijdens de vroeg-
Romeinse tijd is de verhouding evenwichtig (50-50) blijkens de vondsten in Colijnsplaat en blijft ze 
zowat deze trend volgen tot 100AD, waarbij huis 6 van Borsele-Ellewoutsdijk een opvallende 
uitzondering is. In de late tweede eeuw en derde eeuw wanneer import uit een andere stijlgroep 
(het zgn. Kustaardewerk) domineert, tekent er zich een opvallende heropleving af. Deze is 
voornamelijk terug te voeren tot het gebruik van kamversiering V9 gecombineerd met netvormige 
gladdingspatronen V12 op kookpotten P2 en P16. Vingertopindrukken V1 blijven constant 
aanwezig. Een heropleving van versieringsaantallen en –patronen van de late tweede eeuw werd in 
het zuidelijke aangrenzende deel van Vlaanderen opgemerkt (infra)  

13.8.3 Stijlgroep “Aalter” (ca. 150BC-250AD)  

13.8.3.1 Algemene kenmerken 

Deze stijlgroep werd genoemd naar de site Aalter-Langevoorde omdat dit tot op heden de enige 
plaats is waar er een aantoonbare bewoningscontinuïteit is tussen ca. 150BC en 250AD die ook 
toelaat om de evoluties in aardewerk betrouwbaar weer te geven. Het complex uit Aalter-
Langevoorde is vooralsnog ook het meest uitgebreide voor wat betreft de late IJzertijd in de niet-
getijdenlandschappen van het noorden van de civitas Menapiorum en daardoor een type-site voor 
deze periode in het gebied. De stijlgroep Aalter is een onderdeel van een vooralsnog brede 
basisgroep uit het westelijk dekzandgebied. Eerder dan een welafgelijnde eenduidige groep te zijn 
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met sterke regionale aflijning, biedt de stijlgroep Aalter een betrouwbare staalkaart aan 
geassocieerde vormen en decoraties uit het gehele centrale deel van het dekzandgebied en hun 
evoluties vanuit de late IJzertijd tot in de derde eeuw AD. Het is daarmee een referentiehorizont 
voor de observatie van de transformaties in voorkomen en gebruik van inheems vaatwerk in het 
gebied. Dit blijkt zeker wanneer vergeleken met de door Vermeulen (1992) aangegeven vormenschat 
voor meerdere kleine vondstcomplexen in de Leie-Schelderegio ten zuidoosten van Aalter, die een 
zeer sterke vormelijke verwantschap vertoont met het aardewerkrepertorium uit Aalter en 
duidelijk tot dezelfde horizont gerekend mag worden. Wat de stijlgroep wel lijkt te onderscheiden 
van de basisgroep uit het westelijk dekzandgebied is het voorkomen van een baksel waarin 
glauconiet voorkomt. Hieruit zou men kunnen afleiden dat de groep vormelijke en decoratieve 
eigenschappen van het inheems vaatwerk uit het westelijk dekzandgebied bezit, maar er specifiek 
van verschilt door het baksel. Dit kan in verband worden gebracht met de aanwezigheid van de 
tertiaire cuesta die als bron van grondstof diende. De stijlgroep Aalter onderscheidt zich dan ook 
door het geassocieerd voorkomen van: 

• baksels met matrix B en sterke vertegenwoordiging van: 
o de mageringscomponenten “f” (veel kwarts dus) 
o de mageringscomponenten “a” en “b” (soms heloranje chamotte) 
o karakteristieke tot het centrale dekzandgebied beperkte versieringen V6, 7, 11, 13, 

14, 15, 16, 24 en 26 
o vormen P1, 4, 6, 7, K1, 6, B/K9, 12, F3 en vooral P2, 3, F1, 3, B11, K2, 6, 11 

Een belangrijk onderscheid met de Zeeuwse stijlgroep in de aardewerktraditie uit de late IJzertijd is 
het frequent voorkomen van kommen. Een ander kenmerk is dat het kwalitatief hoogstaande 
producten zijn met een fijn baksel en verzorgde afwerking. Naast het voorkomen van veel verzorgd 
en versierd materiaal zijn de halsribbels op kommen, (kook)potten en flessen sterke gidsfossielen 
voor de tijd tussen 200BC en 60AD. Weinige van de late IJzertijdvormen leven echter door tot in de 
volle Romeinse tijd. Ze zijn wel aantoonbaar tot in de vroeg-Flavische tijd. Slechts de potten P2, 3 en 
de kommen K2, 6 werden doorgeproduceerd. Dit repertorium werd dan wel aangevuld met een set 
van nieuwe borden en kommen waarvan de vormen B of K11-12 de meest significante blijken te zijn. 
In het algemeen is er echter sprake van een daling van de vormdiversiteit in handgevormd 
aardewerk. 

13.8.3.2 Vormenschat  

Binnen het gamma aan vormen is er een overheersing van de vormen P2-3 en K2,6 doorheen de tijd 
en de opkomst en het verval van andere typen. Waar in de contexten tot voor het begin van de 
Flavische tijd er zeker 15 verschillende types werden aangetroffen, voornamelijk verdeeld volgens 
de vormgroepen kommen, potten, flessen, borden/kommen, dan zien we dat deze diversiteit 
gevoelig daalt tot hooguit vijf vormen in de latere contexten. Uitgesplitst in chronotypologische 
diagrammen (Figuur 13.17) komt deze caesuur bij het begin van de Flavische tijd nog beter tot 
uiting. De typische late IJzertijd kommen met halsribbel K1 verdwijnen of evolueren tot de kom met 
S-vormig profiel K2 die doorleeft tot op het einde van de midden-Romeinse tijd. Dit is ook heel goed 
aanwijsbaar in de zuidelijke cuestazone op basis van contexten met radiokoolstofdatering (Figuur 
13.16; Figuur 13.15) Bij de gesloten vormen zien we de flessen F1 niet meer voorkomen na de 
Flavische tijd net als de potten met halsribbel P1. De flessen F1 en F3 komen overigens sterk voor in 
de zuidelijke regio van de cuesta nabij Aalter en zijn er eveneens goed gedateerd door 
radiokoolstofdatering (Figuur 13.15; Figuur 13.17). Potten met meer kleine (gesloten) of grote (open) 
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randdiameter P2/3 leven door (Figuur 13.19) en deksels D verschijnen pas vanaf de Flavische tijd, 
net als de borden/kommen met geprofileerde rand B/K11 (Figuur 13.18; Figuur 13.18). Hieruit blijkt 
dat de doorleving van het handgemaakt aardewerk dan wel een kwantitatief belangrijk fenomeen is, 
typologisch is er toch sprake van een sterke reductie in gebruikte types. Van de 15 types (zoutpotten 
niet meegerekend) die voor de IJzertijd en de Romeinse tijd samen in Aalter-Langevoorde werden 
herkend, werden er zeven niet meer aangetroffen in contexten jonger dan 70AD. Daarentegen 
bleven er vijf in productie en werden drie nieuwe vormen gecreëerd, wat toch aangeeft dat deze 
groep zeker geen volledig conservatieve materiaalcategorie was. Uit de studie van contexten 188 en 
368 blijkt er ook een voorkeur om welbepaalde baksels voor welbepaalde vormen te gaan selecteren. 
Grovere kleimengsels zijn eerder in verband te brengen met potten wat gerelateerd kan zijn aan een 
grotere nood aan stevigheid als gevolg van hun functie en omvang. Potten die een fijne afwerking 
behoeven, bezitten dan weer doorgaans het fijnere kleimengsel B1. 

 

 

Figuur 13.15 De flessen F1-F3 zijn blijkens 14C-datering typische vormen voor de late IJzertijd en de vroeg-
Romeinse tijd in het zuidelijke cuestagebied bij Aalter. 
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Figuur 13.16 In het zuidelijke cuestagebied bij Aalter is de komvorm K1 typisch voor de late IJzertijd en de 
vroeg-Romeinse tijd; de kom K2 sluit typologisch nauw bij K1 aan en evolueert tot in de midden-Romeinse 
tijd. 
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Figuur 13.17 Typochronologie van de kommen in de stijlgroep Aalter. 
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Figuur 13.18 Typochronologie van de borden en deksels in de stijlgroep Aalter. 
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Figuur 13.19 Typochronologie van de potten en flessen in de stijlgroep Aalter. 
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13.8.3.3 Functionaliteit 

Over de functionele betekenissen van het inheems vaatwerk is weinig met zekerheid bekend en 
eigenlijk moeten we dit ook vergelijken met het gedraaide vaatwerk (infra). Binnen de groep 
inheems aardewerk zijn er enkele opmerkingen mogelijk met betrekking tot aardewerkfunctie. De 
(kook)potvorm P2-3 mag dan wel technisch en morfologisch gezien uiterst geschikt zijn als kookpot, 
geen van de weergevonden fragmenten uit nederzettingscontext vertoont sporen van contact met 
vuur of hitte of van beroeting. Het is dus niet uitgesloten dat deze pot ook nog andere functies 
bekleedde. De uiterst verzorgde kommen K1 en K2 die meestal mooi egaal geglad zijn en vaak 
additionele gladdingspatronen vertonen, lijken een serverende functie gehad te hebben en stonden 
misschien centraal op de dis. Dit zou een vorm van collectief delen van het voedsel door de 
kernfamilie kunnen betekenen, al is het evenzeer best mogelijk dat het voedsel uit deze kommen 
nog herverdeeld werd over houten recipiënten. De hoogversierde flessen F1 en F3 lijken een meer 
dan gewone betekenis gehad te hebben, te oordelen aan hun zeer fijne baksels en verzorgde 
afwerking, vaak met gecombineerde gladdingsmotieven zoals in Oedelem-Wulfsberghe of Ursel-
Roze. In deze laatste sites betreft het ook vondsten uit rituele context. Het is ook best mogelijk dat 
deze grote flessen collectieve drinkbekers waren die tijdens de maaltijd of op een speciale 
gelegenheid werden doorgegeven. 

13.8.3.4 Decoratieschema’s 

Het aandeel van de versierde waar vertoont in de Aaltergroep een dalende trend doorheen de tijd 
(Figuur 13.20). Waar tijdens de late IJzertijd ca 17% van de aangetroffen scherven sporen van 
versiering dragen, daalt dit aandeel tot minder dan 10% in de vroeg-Romeinse tijd en tot 
verwaarloosbare kleine percentages (<5%) in contexten uit de tweede eeuw. Echter, vanaf de late 
tweede eeuw lijkt er zich een stijging af te tekenen.  

Uitgesplitst volgens soorten versiering zien we dat in de late IJzertijd er sprake is van een 
maximale diversiteit (en combinaties) in gebruikte versieringsmotieven. Rand- en halspartijen 
mogen dan meestal wel versieringsloos zijn vingertopindrukken op de rand niet te na gesproken, de 
buiken van de recipiënten waren duidelijk overdadig versierd, soms met meerdere 
versieringssoorten aangebracht in diverse combinaties. Wanneer er geen patronen van decoratie 
opgemerkt werden, betrof het meestal gepolijste oppervlakken. Ruw afgewerkte potoppervlakken 
komen duidelijk minder voor. Besmijting komt in deze tijd niet meer voor. Samen met een daling in 
diversiteit van gebruikte vormen vanaf 70AD is er ook een abrupte daling in aantallen en soorten 
van versieringsmotieven op te merken, zonder evenwel geheel te verdwijnen. Vermeulen 
signaleerde voor het Leie-Scheldegebied overigens ook nog een doorleving van diverse 
decoratiemotieven voor de eerste eeuw (Vermeulen 1992a: 112). Tijdens de tweede eeuw blijken 
slechts de vingertopindrukken op de rand en de netvormige gladdingslijnen over te blijven. Samen 
met het groter aandeel van handgevormde waar worden deze ook meer populair naar de derde 
eeuw toe. In het Leie-Schelde gebied lijkt een terugval in decoratie zich pas vanaf 150AD voor te 
doen (Vermeulen 1992a: 112). 
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Figuur 13.20 Aalter-Langevoorde. Kwantitatieve evolutie van het aandeel versierde stukken handgemaakt 
aardewerk. 

13.8.4 Stijlgroep Kustgebied (ca. 150/170-270AD) 

13.8.4.1 Algemene kenmerken 

De naam “Kustgebied” werd gekozen omdat de meeste vindplaatsen uit deze groep in het kustgebied 
of in het pleistocene hinterland van de getijdenlandschappen zijn gelegen. Bovendien beschreef 
Thoen (1978) voor deze regio al het “Kustaardewerk” en om verwarring te voorkomen leek het ons 
beter de term te behouden, maar wel met een genuanceerde invulling.  

Voor de groep Kustgebied tot ontwikkeling kwam (vanaf ca. 170AD), sloot het gebied aan bij de 
algemene vormen en versieringscodes die courant waren in het westelijk dekzandgebied en in de 
stijlgroep Aalter in het bijzonder. Dit is zeker duidelijk voor wat betreft het algemeen voorkomen 
van de vormen P1, 2, 4, 6 en de versieringen V1, 2. Het aantal beschikbare contexten voor deze 
groep uit de eerste en eerste helft tweede eeuw is momenteel evenwel beperkt en voor de eerste 
eeuw en de eerste helft van de tweede eeuw zijn er slechts de aardewerkgroepen van Zeebrugge-
Achterhaven of Varsenare d’Hooghe Noene bekend, wat betekent dat de gevolgtrekking nog 
omzichtig moeten worden bekeken. Verder kenmerkt de voorloper van de Kuststijlgroep zich door: 
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• baksels met matrix A en sterke vertegenwoordiging van: 
o de mageringscomponenten “a” en “b” (soms in grote dichtheid en met grove 

granulometrie) 
o versieringen V1, V2 
o vormen P1, 2, 4, 6, F3 

De eigenlijke kustgroep onderscheidt zich van de andere groepen door vanaf de tweede helft van de 
tweede eeuw een specifieke vormenschat en decoratiepatronen te ontwikkelen. Hoger werd al 
gewezen op het feit dat deze groep in twee baksels voorkomt: een deel in kwarts- en glauconietrijke 
baksels B-f-a-b, een deel in kwartsrijke baksels A-f-a-b. Hier is door verder mineralogisch onderzoek 
zeker meer verfijning mogelijk maar we behandelen deze groep voorlopig nog als één geheel en dit 
door de sterke vormelijke en decoratieve homogeniteit. De kenmerken zijn dan ook:  

• baksels met matrix A en B en sterke vertegenwoordiging van: 
o de mageringscomponent “f” (veel en dichte kwarts) 
o de mageringscomponenten “a” en “b” 
o vooral versieringen V9, V16-21 
o vormen Bk3 (Knobbelpot); P2, 3,16; B9-13, K11 

13.8.4.2 Vormenschat en decoratieschema’s  

De vormenschat van de stijlgroep Kustgebied uit hetzelfde gebied vertoont duidelijke verschillen 
met het gamma aan aardewerk dat er voordien voorkwam, o.a. door het voorkomen van zgn. 
knobbelpotten, de bekers Bk3 en de (kook)potten P16 met kleine dekselgeul. Borden B9, 12 en 
kommen K11 komen ook frequent voor (Figuur 13.21). Opvallend qua versieringspatronen is 
alleszins de vaak overvloedige gladding met meerdere motieven boven elkaar, onder andere 
curvilineaire patronen. Dit stijlkenmerk kon goed geobserveerd worden in de ensembles van 
Oudenburg-Spegelaere en Plassendale-Industrie. Hoger wezen we al op de sterke gelijkenissen die 
dit gebruik weerspiegelt met de Britse “BB”-industrie uit Dorset. Het nabootsen van deze traditie is 
een fenomeen dat ook langs de Franse kusten gekend is. In Oudenburg is overigens authentieke BB 
gevonden (Vanhoutte, Dhaeze & De Clercq 2009: 124-125). De wisselwerking tussen de 
pottenbakkerstradities aan beide kanaalzijden was bijgevolg zeker niet onbestaande. 
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Figuur 13.21 Stijlgroep Kustgebied. Voornaamste vormen op basis van een context uit het castellum van 
Oudenburg, te dateren ca. 260-270AD (naar: Vanhoutte, Dhaeze & De Clercq 2009). 
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13.8.4.3 Functionaliteit 

Ook hier moeten we opmerken dat een kookfunctie voor pottype P2 niet met zekerheid aantoonbaar 
is. De sterk gegladde en versierde borden en kommen moeten dan weer in verband gebracht worden 
met opdienen. Ook de beker Bk3 en de knobbelpotvariant interpreteren we als vermoedelijke 
drinkbekers, mogelijk zelfs voor collectief drinken (Figuur 13.22). De vorm op zich lijkt 
verwantschap te vertonen met de flessen F1 en F3 die zuidelijker in de IJzertijd en de vroeg-
Romeinse periode al bekend waren. Wel opvallend is het verschijnen van de knobbels of noppen. 
Greepelementen zijn occasionele doch bekende toevoegsels op allerlei vormen in handgemaakt 
aardewerk uit Noord-Gallië (Herbin 2002) en vergemakkelijken de manipulatie van het recipiënt. 
Van uit dit perspectief is het mogelijk te veronderstellen dat deze beker een functie voor collectief 
gebruik kan gekend hebben. 

 

 

Figuur 13.22 Een typische knobbelpot, gevonden in het castellum van Oudenburg ( Vanhoutte, Dhaeze & De 
Clercq 2009). (Foto: VIOE) 
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13.8.4.4 Impact en verspreiding van de Kustgroep 

Er blijkt een sterke verwantschap te bestaan tussen de groep Kustgebied en een gedraaide 
aardewerkgroep met dezelfde vormelijke, decoratieve en technische kenmerken en met dezelfde 
verspreiding (Vanhoutte, Dhaeze & De Clercq 2009: 118-121). Ook deze gedraaide groep viel al onder 
Thoen’s Kustaardewerk. In de gedraaide groep bevindt zich ook nog een vorm van typisch 
Mediterrane oorsprong: de zgn. “caccabus”-borden met geknikt wandverloop en licht uitstaande 
rand. Deze vorm heeft geen voorlopers in het autochtoon repertorium aan vormen en is dus zeker 
een introductie van buitenaf, zei het door imitatie van de vorm door inheemse pottenbakkers, zei 
het door de inwijking van pottenbakkers die deze vorm wel courant maakten. Verder komen er ook 
knobbelpotten, potten met dekselgeul P16, drinkbekers Bk3 en kommen K12 frequent in voor. Het is 
duidelijk dat beide aardewerkgroepen met elkaar verbonden waren. Het verschijnen van beide 
tradities in de tweede helft van de tweede eeuw, het verschijnen van vreemde exotische vormen en 
het samenvallen van de kern van het verspreidingsgebied met de zone langs de Zandstraat tussen de 
militaire steunpunten van Oudenburg en Aardenburg zou wel eens een aanduiding kunnen zijn voor 
het feit dat deze stijlgroep Kustgebied onder militair initiatief tot stand is gekomen en mogelijk in 
civiele context verder ontwikkelde, of anderzijds dat de militaire occupatie een stimulus betekende 
voor de lokale nijverheid. Het massale voorkomen van deze groep tot 75% (!) van het 
ceramiekspectrum in de castella van Oudenburg (Vanhoutte, Dhaeze & De Clercq 2009: 101) en 
Aardenburg (Trimpe-Burger 1995:44) wanneer de handgevormde en gedraaide component 
samengeteld worden, is in elk geval zeer betekenisvol en een bijkomende aanduiding voor de 
mogelijke militaire betrokkenheid in deze nijverheid. Anderzijds zijn net de kampen de grote 
consumptiekernen zodat we hier misschien kijken naar de militaire afzetmarkt van een burgerlijke 
productie. Ook de sterke verspreiding in de omliggende burgerlijke nederzettingen is immers te 
noteren. In beide gevallen gaat het echter om een forse exploitatie want de producten verspreiden 
zich ondermeer tot in Zeeland waar na 180AD van de oorspronkelijke stijlgroep Zeeland uit de eerste 
en vroege tweede eeuw geen spoor meer blijkt te zijn. De context van Middelburg-Oude Vlissingse 
Weg op Walcheren is immers een heel typische vertegenwoordiger van de Kustgebied stijlgroep en 
had evenzeer in Oudenburg, Aardenburg of Brugge kunnen passen. De recente vondsten in 
Serooskerke (opgraving ADC) en Vlissingen -onder andere van een knobbelpot- (pers. meded. R. van 
Dierendonck, SCEZ) onderstrepen de sterke verspreiding van dit vaatwerk tot onder de 
Oosterscheldemonding. Maar ook aan de overzijde van de monding in Haamstede-Brabers (Trimpe-
Burger 1995: 45-46) werd dit door Trimpe als “Vlaams-Romeins” gedoopte materiaal in grote getale 
gevonden en beschreven. De sterke geografische verspreiding is een duidelijke aanwijzing voor de 
ontwikkeling van een distributienetwerk voor deze nijverheid, de ontwikkeling van het ambacht 
zelf en uiteindelijk ook voor de meer systematische exploitatie van cuestakleien. Van een 
pottenbakkersnijverheid op het niveau van “Household Production” is dan zeker geen sprake meer. 
De homogeniteit, de omvang en de distributie van de productie wijzen op meer uitgebreide 
exploitaties van klei en een goede kennis van pottenbakkerstechniek en kleipreparatie: 
intensifiëring, systematisering en specialisering dus. Mogelijk kunnen we hier zo een economische 
transitie observeren van een “Household Production” naar “Household Industry” of van deze laatste 
naar “Individual Workshop Industry”. Uit het petrografisch onderzoek van Prof. Degryse is gebleken 
hoe de moderne gebakken cuestaklei, de misbaksels uit middeleeuwse producties op de cuesta en de 
meeste Romeinse fragmenten van “Kustaardewerk” een zeer sterke onderlinge verwantschap tonen 
door de aanwezigheid van pyroxenen en vooral glauconiet. Dat duidt op het feit dat de cuestaklei 
tijdens de Romeinse tijd ontgonnen werd, eerst voor lokale behoeften zoals in de stijlgroep Aalter 
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voor 180AD, later voor meer grootschalige producties. Deze grote kleireserve vormt overigens de 
oostelijke begrenzing van de kern van het verspreidingsgebied van de Kustgroep en ligt amper op 
enkele kilometer ten oosten en zuiden van de Romeinse kernen van Brugge en Aardenburg. Het is 
tot slot duidelijk dat de term “Kust” hier slaat op de kern van het verspreidingsgebied en niet of 
slechts deels op de mogelijke herkomst van de grondstof. 

13.8.5 Evaluatie van de stijlgroepen  

De stijlgroepen vertegenwoordigen een bediscussieerbaar concept maar hebben anderzijds toch 
enkele opmerkelijke vaststellingen toegelaten.  

• Een eerste algemeen gegeven is dat de groepen geen gesloten monolithische gehelen zijn 
maar dynamische constructies open voor invloeden van buitenaf. Alle groepen bezitten 
enkele kenmerken van elkaar en puur op basis van één specifiek kenmerk tekent zich slechts 
een complex web en patchwork af zonder veel relevantie. Dit toont hoe de aardewerkstijlen 
van de lokale gemeenschappen een dynamisch karakter hadden met een onderliggende 
gemeenschappelijke groep van basiskenmerken. 

• Een tweede observatie is dat het aflijnen van specifieke groepen toch mogelijk wordt door de 
associatie van welbepaalde kenmerken waardoor wordt aangegeven dat verschillen zich in 
slechts enkele elementen manifesteren. Het baksel bleek hierin vrij belangrijk te zijn, maar 
ook enkele specifieke vormen en versieringspatronen spelen mogelijk een rol. Het 
voorkomen van de associatie tussen het baksel C, aangevuld met de organische verschraling, 
en enkele vormen en decoraties met Noord-Nederlandse verwantschap is hier een voorbeeld 
van. 

• Een derde, nu meer specifieke, vaststelling is dat er enkele algemene trends zijn tussen de 
groepen onderling. Deze zijn: 

o een algemene dalende vormdiversiteit tussen de late IJzertijd en 150AD in de 
stijlgroep Aalter vs. een stijgende in de stijlgroep Zeeland die tijdens de late IJzertijd 
vooral grote potten P2 bezat. 

o  de introductie van nieuwe vormen, vooral borden en kommen, maar ook deksels, in 
beide groepen tijdens de eerste eeuw en de blijvende dominantie van (kook)pot P2.  

o de beperkte doorleving van vormen tussen de IJzertijd en de midden-Romeinse tijd 
in beide groepen (vooral P2, 3, K12, K1-2) 

o een dalende versieringstrend in beide stijlgroepen tussen de late IJzertijd en 150AD 
o een kleine heropleving van het voorkomen van versierd materiaal in de stijlgroepen 

Aalter en Kustgebied na het midden van de tweede eeuw 
o het verdringen van de stijlgroep Zeeland door de stijlgroep Kustgebied in de tweede 

helft van de tweede eeuw en het de facto uitbreiden van de bakselvariant B met 
glauconiet na 150AD tot het gehele mariene deel van het studiegebied  

o een algemene kwantitatieve heropbloei van het handgevormd aardewerk vanaf de 
late tweede en in de derde eeuw, aangevuld met een kleine toename in de frequentie 
en aantallen van decoratiepatronen op dit vaatwerk (infra) 

De dalende vormdiversiteit wordt gecompenseerd en kan begrepen worden door de introductie van 
het gedraaid vaatwerk. Dat dit proces echter dynamisch verliep blijkt door de introductie van 
nieuwe vormen. Dit wijst er op dat de inheemse aardewerkproductie openstond voor nieuwe 
vormen en functies, wellicht geïntroduceerd op de boerderijen door het gebruik van importwaar. 
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Anderzijds is het doorleven van de (kook)pot P2 indicatief voor de door Bats (1988) en Deetz (1977: 
73) gesignaleerde trage aanpassing van de “Foodways”. 

13.8.6 Chronogeografische verspreiding en evolutie van de stijlgroepen 

Alle voorzichtigheid in acht nemend, in het bijzonder door de beperktheid van de dataset, hebben 
we er voor gekozen om de verspreiding van de stijlgroepen in onderling landschappelijk verband te 
evalueren, en dit voor de perioden tussen 1AD en 150AD enerzijds, en tussen 150AD en 250AD 
anderzijds. De bedoeling daarbij is om de dynamiek in distributie van de stijlgroepen te bekijken. 
Door het gebrek aan data uit de late IJzertijd en de laat-Romeinse tijd kunnen echter weinig 
gevolgtrekkingen gemaakt worden omtrent de geografische aspecten van de groepen in die tijd. 
Hetzelfde geldt voor het aardewerk uit het oostelijk dekzandgebied.  

Het beeld dat zich voor de late IJzertijd aftekent is vrij schraal door een gebrek aan sites. 
Niettemin zijn de gidsfossielen K1, P1 en F1 zowel in de getijdenlandschappen op Walcheren als op 
de dekzandgronden binnenlands bekend.  

Voor de periode tussen 1 en 150AD blijkt de stijlgroep Zeeland goed gedefinieerd te zijn op 
Walcheren en de Bevelanden (Figuur 13.23). Enkele karakteristieke vormen en decoraties en vooral 
het baksel blijken er sterk te overheersen. Voor het dekzandgebied en de cuestazone is de situatie 
minder eenduidig met een uniforme verspreiding van vormen. Wel concentreert de stijlgroep 
“Aalter” goed bij de zuidelijke cuestazone. Op de andere sites is er eerder sprake van een algemene 
verspreiding van dezelfde vormen en decoraties in baksel A. Doorgedreven onderzoek kan hier 
wellicht nog verdere en vooral zware bijstelling voor ontwikkelen.  

Voor de periode tussen 150 en 250AD tekent zich een gewijzigd patroon af (Figuur 13.24). De 
stijlgroep Kustgebied vooral met kleien uit de cuesta (B) en met typische vormen waaronder de 
knobbelpot en de kookpot met dekselgeultje, blijkt een zeer uitgebreide distributie gekend te 
hebben die zich vooral in de kustgebieden van Vlaanderen en Zeeland en het achterliggende 
hinterland in Vlaanderen aftekent (Figuur 13.25). We wezen zojuist al op de mogelijke 
betrokkenheid van het leger in deze industrie, op zijn minst als belangrijke afzetmarkt, mogelijk 
zelfs als initiator. De stijlgroep Zeeland blijkt verdrongen te zijn, net zoals de stijlgroep in 
Kustgebied voor de opkomst van de eigenlijke Kustgroep. De stijlgroep Aalter blijft in het 
dekzandgebied en rond de cuesta. 
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Figuur 13.23 Verspreiding van de voornaamste stijlgroepen tussen 50BC en 150AD. 
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Figuur 13.24 Verspreiding van de voornaamste stijlgroepen tussen 150AD en 250AD. 
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Figuur 13.25 Verspreidingskaart van de stijlgroep Kustgebied op basis van de knobbelpotten en 
(kook)potten P16. 
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13.9 Socio-economische aspecten in en door aardewerk. 
Transformaties in productie, verwerving en gebruik van 
aardewerk 

13.9.1 Inleiding 

Het doel van deze studie en zeker van de interpretatie en synthese ligt uitdrukkelijk niet in een 
detailstudie van het gebruik van verschillende soorten aardewerk doorheen de tijd in het gebied 
zoals Thoen (1978) of Vermeulen (1992a) dit in alle detail al deden. In de sitedossiers werd echter 
soms wel dieper op dit thema ingegaan en ook in de databank is kwantitatieve informatie 
voorhanden die toelaat om één of meerdere aardewerkgroepen meer in detail te bestuderen. Dit kan 
zeker in de nabije toekomst gebeuren en het zou zelfs wenselijk te zijn ook deze studie door een 
intensief programma van natuurwetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Vooral de analyse 
van de grote en grijze (soms letterlijk) zone van het “gewoon” gedraaid aardewerk zal tot 
vernieuwende inzichten leiden in de regionale en lokale mechanismen van aardewerkproductie en -
distributie. Zelf konden we zo al tot verrassende inzichten komen voor de Low Lands Ware, een 
aardewerksoort die vroeger onder zeven (!) verschillende namen bekend stond en uiteindelijk één 
homogene bijna industriële productie bleek te vertegenwoordigen. In het licht van de 
vooropgestelde vraagstelling waarbij we ons specifiek richtten op het inheemse vaatwerk, wordt 
hieronder echter vooral ingegaan op algemene aspecten met betrekking tot het gebruik en de 
verwerving van aardewerk. 

13.9.2 Een algemene handelsgeografie voor het geïmporteerde aardewerk en 
de LLW-groep in het bijzonder 

Het geïmporteerde vaatwerk op de inheemse boerderijen bestaat doorgaans uit het klassieke gamma 
aan fijnwandige tafelwaar (terra sigillata, Belgische Waar, geverniste waar, pompeiaans rode 
borden), bereidingswaar (mortaria) of opslagmateriaal (kruiken, amforen, dolia, …) zoals dat op de 
meeste sites in Noord-Gallië en het Beneden-Rijngebied bekend is. De door Thoen (1978; 1981) en 
Vermeulen (1992) geschetste patronen zijn exemplarisch voor het gehele gebied, al bestaat er 
natuurlijk heel wat variatie van site tot site. Vanuit een algemeen perspectief kan men echter stellen 
dat de systematische aanvoer van geïmporteerd vaatwerk op de boerderijen, soms met inhoud wat 
de amforen betreft, goed en wel vanaf de volle en late Flavische tijd (ca. 80-100AD) tot stand is 
gekomen en persisteerde in de tweede en derde eeuw. Voor de laat-Romeinse tijd is er door gebrek 
aan sites minder zicht al lijken de vondsten van Temse en St.-Martens-Latem wel te suggereren dat 
de klassieke producten in Eifelwaar en Argonnensigillata ook hun weg vonden naar de schaarse 
rurale complexen. Vanzelfsprekend zijn dit algemene patronen die bovendien nog eens sterk 
bepaald worden door de aard van de context waarin ze eertijds gebruikt of gedeponeerd werden en 
waarin we ze vandaag terugvinden. 

Voor de eerste eeuw, en in het bijzonder tot in de vroeg-Flavische tijd, is de verwerving van 
importmateriaal echter alles behalve systematisch verlopen en ook het voorwerp geweest van niet-
marktgebonden processen (infra). Bijzonder is zeker de aanvoer van Belgische Waar in Aalter-
Langevoorde. Deze vroege importgroep uit de Champagne is samen met vroege geverniste waar of 
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Italische terra sigillata afwezig op de boerderijen binnen het gebied. Pas vanaf de vroeg- tot midden 
Flavische tijd en zeker wat later onder Domitianus en Trajanus komt de aanvoer van allerhande 
importwaar en terra sigillata in het bijzonder pas goed op gang om in de Antonijnse tijd een piek te 
bereiken, en dit zowel in kwantiteit als diversiteit. Dit proces wordt goed geïllustreerd in Aalter-
Langevoorde (Figuur 13.26). 

 

 

Figuur 13.26 Aalter-Langevoorde. Aandeel en chronologische evolutie van de verschillende 
aardewerkcategorieën doorheen de tijd. 

Niet alleen fijne waar zoals terra sigillata uit de vallei van Allier of de Argonneese wouden en 
geverniste waar uit het Rijnland maar ook heel wat gewoon aardewerk bereikte in de tweede eeuw 
vlot de boerderijen. Vooral de Noord-Franse ceramiek uit Les Rues des Vignes (Deru 2005) met terra 
nigra en pompeiaans rood aardewerk, maar ook de producten uit de pottenbakkersateliers bij Bavay 
(kruiken, mortaria) zijn sterk aanwezig. Vooral de kust en de sites dichtbij de Schelde en Leie 
schijnen ook Attrebatisch vaatwerk of materiaal in deze stijl ontvangen te hebben. Uit meer 
zuidelijke gebieden moeten we zeker de amforen voor olijfolie (Dressel 20) en in mindere mate wijn 
(Gauloise 4) vermelden. Monsieur (2005) kon de amforen voor de meer zuidelijke gelegen centrale 
plaatsen van Velzeke en Kruishoutem bestuderen en stelde daar een veel grotere diversiteit vast dan 
in de rurale sites. Het is niet onmogelijk dat in de centrale plaatsen de producten overgegoten 
werden in andere containers (potten, tonnen) en dat slechts de “bulk” producten zoals olijfolie of 
wijn in de grote volumes tot op de boerderijen werden aangevoerd.  

Uit de oostelijke gebieden en het Maasland en Rijnland in het bijzonder werd ook mortaria en 
kruiken geïmporteerd. Vanaf de late tweede eeuw en voornamelijk tijdens de derde eeuw komt er 
steeds meer importmateriaal uit het oosten, met terra sigillata uit de Argonnen, Trier en 
Rheinzabern en geverniste waar uit de Argonnen en Trier. 
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Behoudens deze importen uit veraf gelegen oorden moeten we ook rekening houden met een 
regionale distributie in gewoon aardewerk. Uit het onderzoek van de Low Lands Ware (De Clercq & 
Degryse 2008) is gebleken hoe op de Brabantse Wal bij Bergen-op-Zoom een grote 
pottenbakkersindustrie op gang is gekomen tijdens de Flavische tijd. Deze moet nog voor 100AD al 
goede distributienetwerken gehad hebben want op dat moment verschijnt de groep, eerst 
voornamelijk als fijn vaatwerk al in het noordelijk kustgebied op sites zoals Ellewoutsdijk. Vanaf 
100AD overheerst de groep het gewone aardewerk ook in de Durme- en Scheldevallei in het oostelijk 
deel van het studiegebied, in West-Brabant (Van Enckevort 2004) en langsheen de West-Nederlandse 
Kust tot in en rond de Maasmonding (Brouwer 1986). Deze situatie handhaafde zich tot in de derde 
eeuw. De producten zijn meestal in dermate grote hoeveelheden aanwezig op sites uit deze gebieden 
zodat lokale auteurs vrijwel steeds over een lokale productie gewag maakten, wat voor het oostelijk 
deel van het gebiedsdeel het zogenaamde Waaslands aardewerk was (Thoen 1967). Blijkbaar gaat het 
echter dus om een massale productie van buiten het gebied die naast een specifieke vorm en inhoud 
(voorraadpot Holw 139-142) ook een zeer wijd gamma aan andere vormen produceerde (we hebben 
tot op heden 42 verschillende types gerepertorieerd). Op basis van de gegevens uit een kleine 
microregio bij de Schelde in het oostelijk gebied blijkt heel duidelijk hoe de LLW-groep er al vanaf 
100AD tussen de 40 en 70% van het aardewerk op de sites inneemt en het handgevormd tot lage 
aandelen terugdringt (Figuur 13.27). Het handgemaakt blijkt er bovendien tot één kookpotvorm (P2) 
en één komvorm (K11) beperkt te zijn (De Clercq et al. 2005d: 204-207)  

Deze dominantie van de LLW-groep neemt duidelijk af in westelijke richting. Op basis van vier 
contexten uit Sint-Denijs-Westrem “The Loop” konden we ook voor de regio bij Gent de evolutie in 
meer detail volgen (Figuur 13.28). Hier blijkt hoe de LLW eerst als fijn vaatwerk en pas later als 
gewoon aardewerk op de boerderijen in gebruik raakte. Ook hier verdringt deze groep zijn 
handgevormde equivalent maar zeker niet in dezelfde mate als dat oostelijker het geval was. Ook in 
het noordelijker gelegen complex “Zandeken” te Evergem-Kluizendok zien we vergelijkbare 
percentages tijdens de tweede eeuw. Verder westelijker bij de cuesta en in de kustzone is de LLW 
vrijwel onbestaande, met uitzondering van een paar Holw 139-142 voorraadpotten die mogelijk om 
hun inhoud tot op de sites geraakten. Deze specifieke potten reisden overigens ook het kanaal over 
en tot aan de Rijn in Bonn, Keulen en Xanten. 
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Figuur 13.27 Het grote aandeel van de import van Low Lands Ware, eerst als fijn vaatwerk, later als gewoon 
aardewerk in een kleine microregio bij de Schelde in het oostelijk deel van het studiegebied. Door deze 
hoge percentages werd vroeger aangenomen dat dit een lokale “Waaslandse” productie betrof. 

 

 

Figuur 13.28 Sint-Denijs-Westrem “The Loop”. Stijgend aandeel van de import van Low Lands Ware, eerst 
als fijn vaatwerk, later als gewoon aardewerk. 
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Het steeds verminderen van het aandeel LLW in de ensembles in westelijke richting wijst er goed op 
hoe de aanvoer van deze grote regionale productie essentieel stroomopwaarts in westelijke richting 
via de rivier Schelde geschiedde en hoe de handelsgeografie van het gewoon aardewerk ook sterk 
regionaal bepaald kon zijn. Niet alleen uit het zuiden of oosten, maar ook uit het noorden werd dus 
gewoon aardewerk aangevoerd, zei het vooral in het oostelijk gebiedsdeel. Daar verdrong deze sterk 
geromaniseerde industrie heel snel het inheemse vaatwerk, enkele basisvormen niet te na 
gesproken. In het westen was de situatie duidelijk verschillend en bleef het handgemaakt langer in 
gebruik, naast enkele kleinere regionale groepen gewoon aardewerk. Dit heeft te maken met het feit 
dat dit gebied verder af ligt van de Schelde, maar ook doordat er lokaal en regionaal ceramiek werd 
vervaardigd met kleien van de cuesta. Het gevaar om in eenzelfde val te trappen als gebeurde met 
het Waaslands is natuurlijk groot, maar zeker vanaf 170AD blijkt de stijlgroep Kustgebied toch in 
sterke mate verspreid te zijn in een fors deel van het westelijke studiegebied en kunnen we stellen 
dat ook hier een grotere productiemodus aan het werk was (Household Industry; Individual 
Workshop Industry?). Het onderzoek naar de LLW-groep maakt het belang en het vaak 
onontgonnen potentieel duidelijk die deze regionale aardewerkproducties bezitten. Ook hier kan er 
slechts door doorgedreven multidisciplinair onderzoek tot goede kenniswinst worden gekomen. 

13.9.3 Kwantitatieve evolutie in gebruik van handgevormd en gedraaid 
vaatwerk 

Wanneer de chronologisch evolutie in de verhouding tussen handgevormd en gedraaid aardewerk 
van enkele grote, goed gedateerde contexten uit het westelijk dekzandgebied en de 
getijdenlandschappen wordt uitgezet in grafiek, dan tekent er zich een opvallende beweging af 
(Figuur 13.29). Waar tijdens de vroeg-Romeinse tijd het handgemaakt vaatwerk nog steeds ca. 70 à 
80% van het gebruikte aardewerk uitmaakte, vertoont deze trend een scherpe daling tijdens de 
Flavische tijd. Nederzettingen in marginale omgevingen zoals in Evergem-Kluizendok vertonen in 
de volle tweede eeuw nog percentages die rond de 30% schommelen; andere zoals Sint-Denijs-
Westrem bij de Leie vertonen in de tweede eeuw eerder hoeveelheden rond de 15 à 20%. 
Vanzelfsprekend is deze daling erg specifiek van site tot site en context tot context en kunnen we de 
complexen niet vergelijken op percenten. De elitaire site van Aalter-Langevoorde vertoont zo een 
opmerkelijk vroege en grote importcomponent in vergelijking met contemporaine sites. Twee 
contexten van Sint-Denijs-Westrem The Loop vertonen ook een opvallend lage component 
handgemaakt in vergelijking met gelijktijdige sites in de regio. Ook de zoutziederssite van 
Koudekerke heeft veel import en gedraaid aardewerk in vergelijking met de gelijktijdige en nabij 
gelegen boerderijen van Ellewoutsdijk. Dit staat misschien in verband met de functie van de site als 
zoutziedersatelier en de contacten die deze complexen daardoor met het Rijnland hadden. De 
algemene tendens die uit de grafiek spreekt is echter zeker relevant te noemen en globaal gezien is 
er zeker sprake van een dalende trend, al moeten we dus terdege rekening houden met het feit dat 
deze observatie door sociaaleconomische of geografische aspecten bepaald kan zijn. Vermeulen 
(1992a, b) stelde voor de Leie-Schelde regio een zelfde fenomeen vast waarbij de daling zelfs nog 
minder sterk verliep.  

Een opvallend nieuw gegeven is wel het geleidelijk herwinnen van het aandeel van het inheems 
vaatwerk vanaf de late tweede - vroege derde eeuw. Hoger gaven we al aan dat ook de versieringen 
terug aan wat –beperkt- belang winnen in deze periode. Dit is opvallend en wellicht significant. Een 
blik op de diagrammen voor de Leie-Schelde-regio laat een gelijkaardige tendens zien. De stijging is 
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nooit spectaculair maar wel consistent over meerdere sites al gaat het gepaard met een lager aantal 
nederzettingen (supra) in vergelijking met de vorige perioden.  

Deze neerwaartse en vervolgens opwaartse beweging tekent zich overigens goed af in de 
continuïteitssite Aalter-Langevoorde waar de evolutie over ca. 300 jaar kon gevolgd worden (Figuur 
13.30). Daar daalt het gemiddelde aan handgevormd van ca. 70% in de eerste eeuw naar ca. 20% in de 
tweede eeuw, om weer te stijgen naar ca. 30% in de late tweede en de derde eeuw. Hoger wezen we 
er al op hoe in een het castellum van Oudenburg in het midden van de derde eeuw ca. 40% van het 
aardewerk handgevormd was en nog eens 30% gedraaid van regionale makelij. Ook in de door 14C-
datering laat gepositioneerde versterking van Knesselare-Kouter of de iets oudere contexten van 
Plassendale zijn er percentages handgevormd tussen 30 en 40% te noteren. De zeer hoge aantallen 
van Jabbeke zijn dan weer vooral te verklaren door de aard van de context waarbij een 
voorafgaande selectie van één vorm plaatsvond. 

Ondanks de vele context- en sitegebonden verschillen menen we toch te kunnen stellen dat de 
waargenomen kwantitatieve evolutie met een historische realiteit correspondeert. Deze evolutie 
lijkt op een cyclische beweging te duiden waarbij eerst de lokale en regionaal vervaardigde ceramiek 
meer verdrongen werd en boven-regionale importgroepen en vervolgens omgekeerd evenredig, de 
lokale en regionale producten weer in belang wonnen. Dit zou op een verstoring in de 
handelsnetwerken of een toenemende regionalisatie kunnen wijzen. Het is overigens opvallend hoe 
deze beweging aanvangt in een tijd van en net na het abrupt afbreken van veel civiele sites en het 
verschijnen van enkele castella. Als bijstelling bij dit laatste aspect moeten we zeker wijzen op het 
belang van de stijlgroep Kustgebied die vanaf het laatste kwart van de tweede eeuw een zeer sterke 
verspreiding kent en inderdaad daarmee zou kunnen duiden op een sterke lokale en regionale 
ontwikkeling van de pottenbakkersnijverheid. Met andere woorden, het terugkomen van de 
handgevormde waar hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat de pottenbakkerij terug op het niveau 
verviel van de Household Activity, maar juist eerder sterk ontwikkelde tot een niveau van 
Household of Workshop Industry. Wanneer voor Aalter-Langevoorde de evolutie in de functionele 
aspecten van de ceramiek doorheen de tijd wordt bekeken dan blijken voor de periode tussen 50 en 
250AD op functioneel vlak de basisverhoudingen proportioneel gezien weinig te verschillen. Deze 
heropleving van het aardewerk in inheemse traditie hoeft dus niet noodzakelijk een “culturele 
weerstand” te betekenen zoals Peter Wells (1999: 169-170) suggereerde voor de actieve recreaties 
van pre-Romeinse materiële cultuur stijlen in het Rijn-Donau gebied vanaf de tweede helft van de 
tweede eeuw. 



 

454 
 

 

Figuur 13.29 Diagram van de verhoudingen tussen het handgevormd en gedraaid aardewerk doorheen de 
tijd in het westelijk en centrale deel van het studiegebied (aantallen in specimens en %). 
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Figuur 13.30 Aalter-Langevoorde. Kwantitatieve verhoudingen tussen de aandelen handgevormd-gedraaid 
doorheen de tijd (aantallen in MAI). 

13.10 Enkele aspecten van identiteitsmanifestatie in en door het 
gebruik van aardewerk 

13.10.1 Tussen identiteit en markt 

Hoger gaven we aan hoe het inheemse vaatwerk eerst steeds meer verdrongen werd door de 
importwaar en later terug in belang won. Vanaf de Flavische tijd en in de tweede eeuw was de 
import uit een wijd provinciaal-Romeins gebied aanzienlijk, niet zozeer in kwantiteit, dan wel in 
diversiteit van het materiaal. Het patroon dat zich aftekent heeft veel weg van een “globaal” 
economische marktwerking met vlotte toegang tot “de markt” tussen 70 en 170/270AD. Los van de 
discussie met betrekking tot de al of niet aanwezigheid van een daadwerkelijke markteconomie 
(infra), kunnen binnen dit algemene patroon evenwel enkele bijstellingen gemaakt worden. Zeker 
wat de eerste eeuw betreft, worden er interessante evoluties waargenomen die aangeven dat 
aardewerk mogelijk niet alleen een puur functionele “commodity” was. Op dat moment was de 
massale import aan vaatwerk nog niet op gang getrokken en moet de verwerving van aardewerk in 
nieuwe vormen, kleuren en versieringen het voorwerp hebben uitgemaakt van competitie en 
manipulatie in een context van statusverwerving of van hermanipulatie van deze objecten in 
inheemse gebruikscontexten (Willis1996a, b; Pitts 2005a,b). Waar dit laatste nog niet met volle 
zekerheid kon aangetoond worden, is het eerst voor het gebied zeker aannemelijk op basis van de 
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sites van Aalter-Langevoorde en Koudekerke-Meijnersweg. Bij het onderzoek van een laat-
Augusteïsch-Tiberisch stort van aardewerk en enkele contemporaine contexten in Aalter-
Langevoorde is een ongewoon hoge proportie van vroege Belgische Waar, vooral drinkbekers, uit 
het Marnegebied gevonden (Figuur 13.31). 

 

 

Figuur 13.31 Aalter-Langevoorde. Selectie van Augusteïsch-Tiberische bekers en borden in Belgische Waar 
uit de Champagne-regio (Tek. X Deru. sch. 1/3e). 

Dit patroon contrasteert sterk met de tot op heden onderzochte vroeg-Romeinse complexen en al 
zijn dat er in de globale regio niet veel, microregionaal gezien zijn er toch wel enkele vindplaatsen 
uit de vroege en midden eerste eeuw zoals Oedelem-Wulfsberghe, Ursel-Roze, Oostwinkel-Leischoot, 
Maldegem-Baaikensedeweg en wat verder Sint-Martens-Latem-Brakel (kuil 10) die geen tot heel 
weinig Belgische Waar opleverden. Hieruit wordt de aparte status van de bewoners van de site in 
Aalter gesuggereerd (Figuur 13.32). Bovendien zijn ook andere aspecten op de site zoals het gebruik 
van beschilderde wandpleister, leisteen dakbedekking en mogelijk de rectangulaire enclosure 
aanduidingen voor de status van de bewoners. De context van depositie bevatte ook een fragment 
van een vuurbok en een vuurslag zodat het niet onmogelijk is dat het ensemble de neerslag vormt 
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van een welbepaalde handeling, mogelijk met rituele inslag. Dit alles leidt ons ertoe te 
veronderstellen dat dit consumptie-gebonden aardewerk, zeker in de vroegste fasen van Romeinse 
aanwezigheid, een aparte, meer statusgebonden rol konden toebedeeld krijgen en in bijzondere 
gebruikscontexten een rol speelde. X. Deru suggereerde dat dit ensemble buiten het klassieke 
verspreidingsgebied van dit materiaal valt en veeleer aansluit bij de elitaire landelijke sites op de 
zuidelijke leemplateaus en zelfs -al is het aandeel beperkter- met enkele contemporaine stedelijke 
contexten (Figuur 13.33).  

 

Figuur 13.32 Vergelijking tussen Augusteïsche contexten uit Aalter-Langevoorde en twee stedelijke 
contexten enerzijds, en enkele andere rurale complexen uit de vroeg-Romeinse tijd in het studiegebied. 

De aanwezigheid van deze bijzondere importen in een regio die ver buiten het kerngebied van de 
verspreiding van deze vroege importwaar valt, geeft aan dat de aanwezigheid ervan niet 
noodzakelijk afhangt van de nabijheid van een handelsnetwerk maar vooral van de toegang tot een 
uitwisselingsnetwerk en de specifieke wil van sommigen in de maatschappij om zich te 
onderscheiden door middel van nieuwe materiële cultuur of het hermanipuleren van nieuwe 
materiële cultuur in inheemse gebruikscontext en rituelen. De hermanipulatie van importgoederen 
in inheemse context wordt op de site ook onderstreept door de handgevormde imitatie van een 
bekertje wiens prototype in vroege ‘paroi fine’ werd gemaakt. Door de depositie van dit consumptie-
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gebonden (drinken) materiaal kan een identiteitsaspect van de gebruikers zoals bv. status, tot uiting 
gebracht zijn. 

De zeer ongewoon hoge aantallen Rijnlandse drinkbekers in gevernist aardewerk en ook ander 
importmateriaal uit de Flavische zoutziederij van Koudekerke contrasteert zoals we al opmerkten 
ten zeerste met de gelijktijdige boerderij van Ellewoutsdijk, amper een dagreis verderop gelegen. Dit 
fenomeen staat wellicht in relatie tot de goede contacten die de bewoners via hun zoutproductie 
onderhielden met de Keulse regio. Opvallend is net zoals in Aalter dat hier drinkbekers primeerden 
onder de importen. Beide sites zouden een zeer opmerkelijke confirmatie kunnen leveren voor de 
vaststellingen die M. Pitts (2004; 2005a,b) kon maken in Zuid-Oost Britannia. Onder het motto “I 
drink therefore I am?” kon hij op basis van uitgebreid statistisch onderzoek vaststellen dat in eerste 
eeuwse contexten geïmporteerde drinkbekers in Belgische Waar en ander drinkgerij een 
geprefereerde status genoten. Het is dus niet onmogelijk dat voor beide complexen uit het 
studiegebied de vroege importwaar actief gebruikt werd in de ondersteuning van aspecten van 
identiteit zoals status. 

 

Figuur 13.33 Verspreiding van de typische vroege Belgische Waar uit de Champagne (De Clercq, Deru & 
Mortier 2007: Fig. 10). 

Binnen de stijlgroepen Kustgebied en Aalter wezen we overigens al op het voorkomen van rijkelijk 
versierde en uiterst zorgzaam gemaakte flessen en bekers. Voor wat betreft de eerste eeuwse 
producten uit de regio bij de cuesta kon aangetoond worden dat deze vorm een grote tijdsdiepte 
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kende en alhoewel hij tot op heden slechts in een paar contexten aan het licht is gekomen valt toch 
op dat drie van de vier contexten een ritueel karakter vertoonden: een graf in Ursel-Roze, een oude 
begraafplaats en cultussite in Oedelem-Wulfsberghe en een ritueel depot nabij een oude cultusplaats 
en begraafplaats in Knesselare-Westvoorde. De vierde vondst betreft een stuk uit een kuil uit Aalter-
Langevoorde, gevonden vlakbij het hoger genoemd depot. Zowel door de technologische aspecten 
van het vaatwerk en de aard van de contexten van depositie binnen een klein gebied, kunnen 
aanduidingen gezien worden van het element van lokale groepsidentiteit dat met drinken, mogelijk 
collectief, in verband stond. Net bij feesten en rituele en funeraire aangelegenheden in het bijzonder 
was het collectief nuttigen van voedsel een middel bij uitstek tot het uitdrukken en hernieuwen van 
groepsidentiteit en status. 

Voor de veel jongere voorbeelden van drinkbekers, meer bepaald “knobbelpotten” uit het 
kustgebied zijn er evenwel geen duidelijke verbanden met de late IJzertijd regionaal aantoonbaar en 
ook de contexten van depositie zijn er eerder puur domestiek. Een rituele inslag voor de 
“knobbelpotten” is bijgevolg veel minder aantoonbaar al kan de hoge kwaliteit en afwerking van de 
potten, evenals hun vorm en de aanwezigheid van knobbels ook wijzen op een gebruik van deze 
stukken als collectieve drinkbekers in een welomlijnd gebied. Daarmee brengen ze onrechtstreeks 
ook een facet van de groepsidentiteit tot uitdrukking. 

Ook het opmerkelijke voorkomen van handgevormde (kook)potten tussen het brandstapelafval 
van brandrestengraven en de vreemde contexten uit Jabbeke-Hoge Dijken met een duidelijke 
selectie van deze vorm geven aan dat deze vormen naast een simpele utilitaire en domestieke 
functie in rituele contexten een andere stap in hun cultureel-biografisch traject konden doorlopen. 
Hetzelfde geldt voor de potten die in bouw- of verlatingsoffers voor woonhuizen werden gevonden. 
Van den Broecke (2002) toonde al aan dat –een deel van- de inboedel van het huis meegegeven werd 
in het “vurig afscheid” van het huis. Ook de bijzetting (met voedsel?) of opzettelijke vernietiging 
van vaatwerk bij deze rituelen wijst op het feit dat aardewerk een rol speelde in handelingen die 
met de uitdrukking van onderdelen van identiteit in relatie staan. 

Uit deze voorbeelden blijkt dat binnen het brede veld van aardewerkverwerving en gebruik in de 
inheemse contexten op de boerderijen zeker elementen aanwijsbaar zijn die indicaties geven voor 
de manipulatie van vaatwerk in het kader van identiteitsgeboden handelingen. Meer doorgedreven 
studie op een groter aantal ensembles zal ongetwijfeld nog meer van dergelijke patronen tonen. 

13.10.2 Enkele aspecten van groepsidentiteit in de Zeeuwse aardewerkstijl uit 
de vroeg-Romeinse tijd 

In het hoofdstuk theorie wijdden we al uitvoerig uit over de “bruikbaarheid” van materiële cultuur 
voor de reconstructie van etnische identiteit. Sian Jones (1997) waarschuwde ons uitvoerig dat een 
één op één relatie tussen materiële culturele- en etnische identiteit moeilijk tot zelfs niet 
aantoonbaar is, tenzij door de toepassing van een weloverwogen en uitvoerige methodologie 
(supra). Vanuit het kader waarin technologie en contextuele analyse in een diachroon perspectief in 
een microregio werden geëvalueerd werkten we ook deze studie uit. Hoger bleek al hoe de 
drinkbekers als onderdelen van een stijlgroep en vooral binnen een handelingskader mogelijk op 
aspecten van groepsidentiteit wijzen. Maar ook andere elementen geven aanduidingen voor de 
aanwezigheid van subtiele indicatoren van identiteit binnen het inheemse vaatwerk. 

Zo zijn er binnen de Zeeuwse stijlgroep voor de late IJzertijd tot ca. 150AD duidelijk invloeden uit 
noordelijke aardewerktradities aan te wijzen die aangeven dat in de culturele tradities van de lokale 



 

460 
 

gemeenschappen uit het noordelijke getijdenlandschap, elementen van groepsidentiteit 
voorhanden zijn. Bijzonder is zeker dat er meerdere indicatoren zijn die suggereren dat deze 
gemeenschappen uit de eerste eeuw een band hadden met de gemeenschappen uit veel noordelijker 
kustzones. 

Van Heeringen zag bij het begin van de tweede eeuw BC een toenemende homogenisering, 
minder regionale trekken en meer onderlinge beïnvloeding, volgens hem een minder tot 
uitdrukking brengen van culturele identiteiten mogelijk als gevolg van toenemende contacten 
tussen de groepen of de kleinere nood om in een groot gebied individuele culturele identiteiten tot 
uitdrukking te brengen (van Heeringen 1989b: 219). Voor de vroeg-Romeinse periode speelde zich 
o.i. het omgekeerde af met juist wel het tot uitdrukking brengen van culturele identiteiten onder de 
vorm van het ontstaan van een nieuwe aardewerkstijl waarin zowel lokale, zuidelijke als zeker ook 
noordelijke invloeden merkbaar zijn. Het gaat bij de indicatoren om het vegetaal baksel dat in het 
gebied nieuw is vanaf de vroeg-Romeinse tijd, om versieringspatronen zoals de “dennebomen”, “A-
groeven”, “zandlopers”, “streepbanden” en “bloedversiering” en om enkele morfologische 
elementen zoals een enkel randoortje en verwantschappen tussen vormen zoals kommen K6 en P6 
met noordelijke vormen zoals deze uit sites zoals Paddepoel (Van Es 1968). Bovendien zijn de twee 
huisplattegronden uit Colijnsplaat onmiskenbaar sterk verwant aan huistypes uit het noorden van 
Nederland (supra). Dit gegeven is natuurlijk van wat andere aard dan het aardewerk omdat bij de 
laatste categorie de ‘vernoordelijking’ op meerdere sites langsheen de kust werd opgemerkt terwijl 
dit voor de huizenbouw voor het gebied ten zuiden van de Oude Rijn een uniek gegeven blijkt te zijn 
die de hypothese mogelijk extra onderstreept. 

In het gebied en in Colijnsplaat in het bijzonder komt er in de vroeg-Romeinse tijd een duidelijke 
invloed op materiële cultuur op gang die wortelt in het noorden van Nederland. De traditionele in 
de habitus gewortelde uitingen van culturele (geen etnische!) identiteit ondergaan blijkbaar 
transformaties waarbij naast zuidelijke ook noordelijke invloed merkbaar wordt. Met uitzondering 
van de site van Koudekerke die wellicht wegens de productie van zout een aparte casus vormt, 
betekent dit dat de transformaties in materiële cultuur tijdens de eerste eeuw niet direct door 
‘Romeinse’ invloeden bepaald lijken te zijn, dan wel door Germaanse en Gallische. Een sterke N-Z 
band van contacten langsheen de Vlaamse en Nederlandse kust tekent zich daarbij af. Deze 
uitwisseling in N-Z richting zet zich -in geheel andere tijdscontext- overigens ook verder met de 
instroom van ‘Kustaardewerk’ uit het zuiden tijdens de late tweede en de derde eeuw. Hoe beide 
stijlen in elkaar overgingen, hoe de één de andere verdrong, of hoe de noordelijke invloed wegebde, 
blijft een open vraag wegens gebrek aan opgegraven sites uit de periode 150–180 AD. 

De toenemende noordelijke invloed tijdens de (vroege) eerste eeuw in het gebied is eigenlijk niet 
zo verwonderlijk want Taayke toonde al aan dat net voor het begin van de jaartelling de 
aardewerkstijlen van wat nu Friesland, Groningen en Zuid-Holland heet, al met elkaar in verband 
stonden. Hij noemde dit een ‘Friese’ stijl (Taayke 1996: 174, fig. 5 en 176, fig 7). Bovendien meldde hij 
recentelijk (Taayke 2007: 335) dat de ‘Chaukische’ aardewerkstijl –d.i. de aardewerkstijl uit de 1e 
eeuw AD, kenmerkend voor Groningen en NW-Duitsland- ook bij Utrecht voorkomt en er wellicht 
met kolonisten in verband kan worden gebracht. Ook het ‘Cananefaats’ aardewerk uit het 
Maasmondingsgebied vertoont in de eerste decennia van onze jaartelling een noordelijke invloed 
(Bloemers 1978: 90, 390; van Heeringen 1989b: 243; Bazelmans & de Jonge 2007: 42-43). De Jonge & 
Milot (1996,1997) gingen in het kader van het Cananefaats gebied dieper in op de expansie van het 
streepbandaardewerk vanaf ca. 200 BC en suggereerden dat de Friezen op zijn minst een ‘stimulans’ 
kunnen geweest zijn in het in beweging komen van naburige bevolkingsgroepen (de Jonge & Milot, 
1996: 7). We menen dan ook te kunnen stellen dat in eerste instantie het aardewerk van Colijnsplaat 
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en later de iets jongere Zeeuwse sites, zich in deze beweging van ‘vernoordelijking’ inschrijft en dat 
ook zuidelijk van de Oosterscheldemonding merkbaar is wat zich al eerder noordelijker langsheen 
de Nederlandse kust manifesteerde en dus niet tot boven het Helinium beperkt bleef zoals Trimpe-
Burger veronderstelde (1973: 142). De aanwezigheid van duidelijk zuidelijke invloeden maakt 
anderzijds ook duidelijk dat de mensen die het aardewerk produceerden ook kennis hadden van de 
courante aardewerkstijl in zuidelijker gebieden. Met andere woorden, de stijl is het product van een 
sterke wisselwerking tussen verschillende andere stijlen en de lokale traditie. 

Op de hoger gemaakte vaststellingen een etnische duiding koppelen is echter gevaarlijk, te meer 
omdat een één-op-één-relatie tussen materiële cultuur en etnische identiteit doorgaans een valse 
aanname is die eerder het voorwerp moet uitmaken van onderzoek dat het uitgangspunt, al kan 
men dit nooit geheel uitsluiten (Jones 1997: 119-131). Aardewerkstijlen behoren natuurlijk wel tot 
voorouderlijke tradities die binnen de families generaties lang werden doorgegeven en zodoende 
steeds als onderdeel van de habitus gereproduceerd werden, zonder dat ze daarvoor met één 
etnisch label ‘Fries’ of ‘Menapisch’ geoormerkt hoefden te zijn. Hoogstens kan men stellen dat 
sommige aspecten van de aardewerkstijl hun oorsprong vonden in de stijl die in gebruik was bij de 
lokale gemeenschappen die in het noorden van Nederland leefden en dat die stijl zich in de vroege 
eerste eeuw sterk in zuidelijke richting heeft verspreid. Dit gebeurde blijkbaar ook samen met 
noordoostelijke stijlen, mogelijk door toegenomen contacten tussen verschillende groepen maar 
misschien ook door het zich verplaatsen en herlokaliseren van heterogene groepen van mensen die 
de stijl sinds eeuwen gebruikten. Daarbij kan ook gedacht worden aan multi-etnische etnogenese 
van nieuwe stammen zoals de Cananefaten (Roymans 2004: 206-207; de Jonge & Milot 1997). 

Beide fenomenen –aardewerk en huizenbouw- kunnen de uiting zijn van hetzelfde fenomeen van 
toegenomen mobiliteit van mensen en identiteitsaspecten in de vroeg-Romeinse tijd. Het karakter 
van sommige metaalvondsten uit Colijnsplaat kan zoals Van Dierendonck meent, voeding geven aan 
het idee dat hier een afgezwaaide militair woonde. De in de historische bronnen genoteerde 
mobiliteit van bevolkingsgroepen die zich voltrok in de nasleep van Caesars campagnes met de 
vestiging van multi-etnische ‘nieuwe’ of ‘samengestelde’ stammen zoals de Frisiaviones (what’s in a 
name?), Marsaci en Cananefaten langsheen de zuidelijke kustzone van Nederland en dus zeker in 
het gebied van Zeeland en het Helinium (Bogaers 1971) samen met de actieve inlijving in het leger 
van vele inheemse mannen in de daarop volgende decennia, vindt hier mogelijk een kleine, doch 
opvallende aanwijzing in. 

13.10.3 Germaanse identiteitsaspecten in de laat-Romeinse tijd 

Waar in de vroeg-Romeinse tijd bepaalde aspecten op de vermenging van etnische elementen lijken 
te wijzen in één deelgebied, stellen we op basis van de beperkte kennis voor de laat-Romeinse 
periode een vergelijkbare situatie vast. Het etnische “labelen” wordt overigens voor deze periode 
vaak minder problematisch ervaren dan voor andere tijdsmomenten en staat natuurlijk ook in 
verband met het historisch geattesteerd gebeuren van de migratie van “de Franken” naar onze 
contreien. Met de vondsten van aardewerk die in “Friese” cultuursfeer thuishoort in Zele werd dit 
probleem nog eens extra geïllustreerd (Figuur 13.34). Waar we momenteel van mening zijn dat het 
Germaanse vaatwerk uit deze derde eeuwse site niet puur “Fries” mag genoemd worden maar 
eerder in een brede traditie past binnen het Noord-Nederlandse Kustgebied, is het niettemin door 
deze vondst toch duidelijk gebleken dat vanaf de late derde eeuw zich effectief Germaanse groepen 
kwamen vestigen in het studiegebied. En dat net op een moment waarop het gros van de inheemse 
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bewoning afbrak of al verdwenen was. Mogelijk betreft het hier clans die ook in dienst van het leger 
vochten want uit de castella van Oudenburg en Aardenburg stamt uit het derde kwart van de derde 
eeuw aan het Zeelse vaatwerk identiek materiaal. Voor wat betreft de vierde en vijfde eeuw konden 
De Paepe & Van Impe (1991) al op de complexe vermenging van stijlgroepen van Germaanse origine 
wijzen. 

 

Figuur 13.34 “Fries” aardewerk uit Zele (late derde- vroege vierde eeuw AD)(Sch. 1/4e). 

13.11 Besluit 

Uit bovenstaande hoofdstuk blijkt zeker de complexiteit maar ook de bruikbaarheid van de studie 
van materiële cultuur en het (inheems) aardewerk in het bijzonder in het kader van de analyse van 
de transformatieprocessen binnen de lokale gemeenschappen. Zeker op momenten waarop de 
samenleving onder druk kwam te staan zoals in de vroege eerste eeuw of in de tijd rond 300AD 
blijken aspecten van identiteit tot uitdrukking gekomen te zijn in de gestructureerde “ways of 
doing” (Gardner 2007: 128). Dit gebeurde niet alleen door specifieke technologische keuzes onder de 
vorm van de ontwikkeling en het ontstaan van stijlgroepen zoals de Zeeuwse, maar ook door de 
manipulatie van materiële cultuur zoals drinkbekers in inheemse contexten. Mogelijk werden 
eeuwenoude tradities net op het moment dat ze onder druk kwamen expliciet gemaakt en uit het 
onbewuste handelingskader van de habitus gehaald en er door de creatie van nieuwe 
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handelingskaders terug in geïnternaliseerd. Binnen de Zeeuwse stijlgroep zijn er immers naast 
explicieite noordelijke ook enkele lokale en zuidelijke invloeden merkbaar, wat onderstreept hoe 
deze groepen bovenal dynamische constructies zijn. Daarnaast blijkt natuurlijk ook en vooral de 
heterogeniteit van de materiële cultuur en lokale en regionale variabiliteit die met factoren van 
landschappelijke aard zoals de aan- of afwezigheid van een hoofdrivier als goede transportweg of 
van grondstoffen zoals hout en klei (cuesta) in verband staat. Voor wat betreft dit laatste aspect 
manifesteren de LLW en Kustgebiedgroepen zich toch als pottenbakkersnijverheden die het lokale 
productieniveau overstijgen. Zelfs in het westelijk deel van het studiegebied lijkt er sprake te zijn 
van een toegenomen intensifiëring en systematisering van de productie door de exploitatie van 
cuestakleien. Mogelijk speelde het leger hier voor dit gebied een rol in 
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Hoofdstuk 14   

Landschappen van opportuniteit en marginaliteit. 

14.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk trachten we een globaal inzicht te krijgen in de sociaaleconomische opbouw van 
het studiegebied. De bedoeling is daarbij niet om een zo exhaustief mogelijke detaillijst van de 
“output” en “input” van goederen in de regio te produceren. Deze “handelsbalans” van 
archeologisch traceerbare goederenstromen werd al eerder op gedetailleerde wijze op punt gezet 
(Thoen 1978, 1987; Vermeulen 1992a: 211-226). Zelf somden we hoger al de natuurlijke grondstoffen 
op die het gebied bezat (Hoofdstuk 7 Landschap). Eerder is het de bedoeling om aan de hand van 
enkele specifieke thema’s de economische verhoudingen binnen het studiegebied en tussen de regio 
en de wijdere globaal-economische context van het Imperium te evalueren in een context van 
sociale verhoudingen. In onderstaande tekst zal vooral ingegaan worden op het economisch 
potentieel van het noordelijk deel van de civitas Menapiorum in algemene termen en de (des-) 
integratie in het globale sociaaleconomische bestel van de Romeinse staat. Specifiek wordt dieper 
ingegaan op de productie van zout en afgeleide producten in het kustgebied en de rol die deze regio 
speelde als economische gateway avant-la-lettre. Verder is de aandacht gericht op de rurale 
economie in het binnenland in relatie tot het nederzettingssysteem en de draagkracht van het 
landschap. Ook de mate van monetarisatie van het gebied komt daarbij aan bod. Een belangrijk deel 
handelt over de sociaaleconomische crisis die de regio en de omgevende gebieden in de late tweede 
eeuw onderging. 

De bronnen die ons voor deze analyse ter beschikking staan zijn meestal vrij beperkt en vooral 
van archeologische aard. Een zware belemmerende factor voor de beeldvorming van de rurale 
economie is bijvoorbeeld het niet bewaren van bot in de zure gronden van de niet-mariene 
gebiedsdelen. Het resultaat van onderstaande uiteenzetting moet dan ook vooral als gefundeerde 
model- en hypothesevorming worden begrepen. 
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14.2 Van autarkie naar globale economie? 

Meer nog dan in gelijk welke andere periode in de premoderne geschiedenis is er in de Romeinse 
tijd in de afgelegen Noord-Gallische contreien sprake van een snelle en vrij diepgaande economische 
hervorming die contrasteerde met de situatie in de Late IJzertijd. Van autarkie en elite-
uitwisselingsnetwerken schakelde de economie op een periode van minder dan een eeuw om naar 
een model dat op het eerste gezicht heel veel weg had van de moderne globale economie, 
gekenmerkt door een hoge mate van connectiviteit, kapitalisme, marktwerking en het streven naar 
een surplusproductie. Intense goederenstromen die zich uitstrekten over vele honderden 
kilometers werden in de Romeinse tijd duidelijk zichtbaar doch smolten ook even snel weer weg 
met het verdwijnen van het Imperium. In vele studies waarin de economie van Noord-Gallië aan bod 
komt, worden handel en over-productie als een gegeven basis voor de economie beschouwd. 
Modellen van de Antieke economie als “consumer culture” (zie ondermeer de discussie in Hingely 
2005: 105 e.v.) leidden tot een visie waarin productie en consumptie in een monetair- en 
marktperspectief een impliciete aanname zijn in veel archeologische studies. Echter, het is veel 
aannemelijker om te stellen dat vanuit het inheemse perspectief van Noordwest-Gallië deze 
moderne, monetaire markt-economische visie van productie eerder uitzonderlijk was dan dat ze de 
regel vormde, althans zeker tot in de Flavische tijd. De uitwisseling van goederen verliep in de 
IJzertijd via sociaal beperkte elitenetwerken van transactie, competitie en ruil (de zogenaamde 
embedded economy) en het is goed denkbaar dat dit ook ten dele zo gebleven is tijdens de Romeinse 
tijd, zeker in meer afgelegen gewesten zoals het noorden van de civitas Menapiorum. Voor zover er 
geen cultureel bepaalde keuzes in het spel zijn is het ook opvallend dat de typische importen van 
Mediterrane luxeproducten zoals wijn ook in de late IJzertijd niet het gebied bereikten, dit in 
contrast met menige woonplaats in Treverisch, Attrebatisch of Ambiaans gebied. Eigen muntslag, als 
die al een daadwerkelijke betaalfunctie als doel moge gehad hebben, was in het Menapische gebied 
ook totaal onbekend, dit in tegenstelling tot het Nervische territorium bijvoorbeeld. Hoe en in welke 
mate deze sterk autarkische gebieden uit de civitas Menapiorum dan plots concreet opgenomen 
werden in de globale macro-economische context van het Imperium Romanum is een lastig te 
beantwoorden vraag. Zeker vanuit een post-koloniaal perspectief op Romanisatie kan men niet 
zomaar aannemen dat de inheemse bevolking de naar Romeinse en moderne opvattingen esthetisch 
of functioneel superieure exotische importgoederen per se wou verwerven op de Romeinse markt, 
laat staan ze te gebruiken waarvoor ze bedoeld waren. Willis (1994; 1996a, b) toonde eerder aan dat 
deze objecten wel verworven werden in inheemse middens, maar nadien gehercontextualiseerd 
geraakten in inheemse handelingen. Het is evident dat de toegang tot wijdere netwerken waarin 
potentieel prestigieuze goederen circuleerden zeker perspectieven opende in de context van het 
verwerven van status. Dat deze (luxe-)producten plots zo gegeerd waren dat ze aanleiding gaven tot 
een verhoogde inheemse productie en handel en zo een op eigen inheemse krachten aangedreven 
markteconomie aanzwengelden, is naar ons gevoel een moeilijk te veralgemenen stelling. 

Zeker een belangrijke stimulus voor de ontwikkeling van een economisch model gericht op 
surplusproductie was de simpele doch harde noodzaak tot het betalen van belastingen aan de 
Romeinse staat (Hopkins 1980). De civitas Menapiorum was een civitas stipendiaria, wat betekent dat 
er tax diende betaald te worden. Deze werd vastgesteld op basis van een census die eerst om de 25 
jaar werd uitgevoerd en later in de derde eeuw zelfs om de 10 jaar (Neesen 1980). Er zijn geen 
epigrafische of andere bronnen bekend die de aard of de hoeveelheid van de te betalen belasting 
exact stipuleren. Er mag echter worden aangenomen dat de bijdrage van de civitas aan het 



 

467 
 

Imperium een diverse vorm aannam en zowel in mankracht voor het leger, in geld als in natuurlijke 
producten of een combinatie van deze drie werd opgebracht (Hopkins 1980: 103; Duncan-Jones 1990; 
Given 2004: 26 e.v.1). Hoger werd al de bijdrage van de Menapii aan het Romeinse leger door de 
levering van een cohort en later zelfs van een legioen uiteengezet. Deze rekrutering had niet alleen 
een versterking van het Romeinse militaire machtsapparaat tot gevolg, het betekende ook een 
verzwakking van het inheems economisch en militair kapitaal aan mankracht en dus een effectieve 
be-lasting voor de bevolking. Mankracht was echter meer dan waarschijnlijk geen blijvende vorm 
van taxatie (Aarts 2005: 65). Waarschijnlijker is dat men de tax in geld en / of in natura moest 
betalen. De Procurator Augusti provinciae was verantwoordelijk voor de ontvangst van dit tributum in 
Gallia Belgica, net zoals hij instond voor de betaling van het leger in Germania Inferior en Superior. 
Aarts (2000: 12) maakte het heel aannemelijk dat een groot deel van de taxen uit het gebied 
rechtstreeks naar het leger werden getransfereerd. Tribuut gecollecteerd in Gallia Belgica werd daar 
en in de Germania’s gespendeerd aan en door het Romeinse leger. Het leger zelf kon overigens 
contracten afsluiten waarin het tribuut werd vastgelegd. Een bekende casus is die van de Bataven 
die op basis van zo een pactio hulptroepen leverden aan Rome (Tacitus, Historiae IV, 14). 

Ook het leger zelf als centrum van vraag en afzet was ongetwijfeld een belangrijke economische 
stimulus voor het gebied. Nooit eerder voorzag een dergelijke immense mensenmassa langsheen de 
Rijn en de Noordzeekusten maar ook binnenlands, niet in zijn eigen behoeften in voedsel. Het 
vervullen van die noden, in ruil voor geld, goederen of als belasting, vormde zeker een grote motor 
voor de landelijke economie. Deze ongeziene vraag kan bijvoorbeeld ook de aanleiding zijn geweest 
voor de omvorming van de lokale economie van een niveau van “Household production” naar 
“Household industry” (Peacock 1982). Nooit evolueerde de Romeinse economie echter tot een 
volledig ontwikkelde markteconomie en de term subsistentie-economie zoals die door Hopkins 
wordt gehanteerd is een goede omschrijving voor de toestand waarin:  

the bulk of labour force in the Roman Empire, perhaps 80-90 per cent, were primarily 
peasants who produced most of what they themselves consumed and consumed most 
of what they produced. This solid mass of self-sufficient production always stood 
outside the money economy. However, this cellular autarky of individual peasant 
farmers and of most districts was penetrated, but not pervaded, by outside demands. 
By this I mean that peasants were affected, even burdened, by demands for taxes, for 
rents and for goods bought in the market (Hopkins 1980: 104) 

Toch mag zeker niet de indruk ontstaan dat de economie op een volledig door taxatie aangestuurd 
model van actie-reactie was gebaseerd. Duncan-Jones (1990) bracht tegen deze in oorsprong door 
Hopkins (1980) ontwikkelde en hierboven geciteerde these meerdere argumenten in en hij betoogde 
ondermeer dat zeker de agrarische economie in de inheemse gebieden alles behalve volledig 
gemonetariseerd was en dat tribuut in meerdere vormen kon worden betaald2. Bovendien zag hij de 
economie lang zo monetair geuniformiseerd niet als Hopkins. Niet het geld maar de goederen 

                                                             
 
 
1 Given (2004: 24 e.v.) geeft een gedetailleerd overzicht van de concrete mechanismen en gevolgen van taxatie in pre- en 
protohistorische gemeenschappen. 
2 Dit wordt overigens door Hopkins niet ontkend. 
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gingen van regio tot regio en geld bleef eerder achter in de plaats van transactie (Duncan-Jones 
1990: 46).  

Zeker voor het studiegebied moeten de tax grotendeels in natura of manschappen zijn betaald. 
De muntcirculatie was er immers zeer laag (infra). Het opbrengen van tax in natura is op zich 
natuurlijk wel gebonden aan twee belangrijke parameters: 

 
• een geschikte landschappelijke matrix 
• de beschikbaarheid van voldoende mankracht, kennis en middelen om die matrix via 

exploitatie rendabel te maken 

Dit model impliceert ook specialisatie en innovatie. Uit het hoofdstuk landschap werd al voldoende 
duidelijk dat het gebied eerder een marginaal agrarisch potentieel had en het mogelijk streven naar 
een surplusproductie op deze gronden moet van meet af aan de kiemen in zich gedragen hebben 
van het falen van een dergelijk systeem. Het ombuigen van het marginaal aspect van het landschap 
tot een landschap van opportuniteiten is wellicht de onderliggende essentie van het economisch 
streven in het gebied geweest. In onderstaande paragrafen zullen we de opportuniteiten en 
beperkingen van de voornaamste landschapstypes bespreken en tot een model voor het 
sociaaleconomisch functioneren van het gebied trachten te komen. 

14.3 Het agrarische productielandschap op de dekzandgronden en 
de tertiaire hoogten 

Bij de studie van het landschap van het studiegebied binnen en buiten het kustgebied is gebleken 
dat de informatie om het landschap en de menselijke impact er op te reconstrueren, vrij beperkt is 
in de huidige onderzoeksstand. Toch konden we op basis van de paleo-ecologische analyses 
uitgevoerd in natuurlijke en antropogene sedimenten, door vergelijking met de beter 
gedocumenteerde volmiddeleeuwse situatie en door analyse van de inherente bodemkwaliteiten 
een aantal gefundeerde hypothesen formuleren die het landbouweconomische kader schetsen. Ook 
de gegevens over de verspreiding, aard en chronologie van de bewoning leveren belangrijke 
aanvullende informatie. We vatten hieronder de belangrijkste landschappelijke bevindingen samen. 
Op de specialisatie van het kustgebied in de productie van zout en afgeleide producten wordt lager 
apart ingegaan. 

De bodemkundige basismatrix waarop het landschap op de dekzandgronden en de tertiaire 
hoogten geënt was, kan zeker niet als uitermate vruchtbaar worden omschreven. Zowel de 
dekzandgronden als de kleibodems zijn zowel uit chemisch (zuur) als fysisch (ijzer-accumulatie) 
oogpunt eerder marginaal te noemen (Langohr 2004; Hoofdstuk 7) en bezaten zeker geen groot 
potentieel voor exploitatie door intensieve akkerbouw. De mogelijkheden tot graanteelt, zeker als 
een surplusteelt, moeten op deze gronden door de inherente bodemkwaliteit sterk begrensd zijn 
geweest. De studie van pollen en macro-botanische resten toont dan ook binnen de vrij beperkte 
groep aan gegevens een zeer consistent beeld waarin de teelt van cerealia kwantitatief nooit de 
bovenhand nam (Verbruggen 2001: 15). Ook kwalitatief is er sprake van een laag rendement met 
soorten zoals pluimgierst, emmer, spelt, en rogge. Andere teelten zoals die van leguminosen of van 
spurrie waren ongetwijfeld van lokaal belang maar vervulden geen functie als mogelijk 
surplusproduct. Anders gesteld is het met vlas dat tot textiel- of olieproductie kan hebben geleid. 
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Uit het landschappelijke maar ook het archeologisch onderzoek menen we ook te kunnen 
concluderen dat bij de aanvang van de Romeinse periode nog een fors deel van het landschap 
onontgonnen was. Dit leiden we niet alleen af uit de zeer lage bewoningsdensiteit uit de periode 
100BC-70AD, maar evenzeer uit de verspreiding van de bewoning die sterk geclusterd voorkwam in 
bepaalde landschappelijke deelgebieden. Vanaf de Flavische tijd is er echte sprake van een 
ontginningsbeweging waarbij vooral landschappelijke gradiëntzones in exploitatie lijken genomen 
te zijn. Dit leidde tot een climax in de bewoningsdichtheid van boerderijen in de tweede eeuw. Toch 
bleven wellicht er ook nog grote gebieden ontontgonnen en onder bos. Het onderzoek in Evergem-
Kluizendok toont hoe men ook voor deze laag gelegen zandgronden met weinig landschappelijke 
diversificatie toch grootschalige ontginningspogingen heeft ondernomen, mogelijk als gevolg van 
een toenemende druk op de beter geschikte gronden elders. Toch moet er nog heel wat bos zijn 
geweest. Dit kon op extensieve wijze ontgonnen zijn, bijvoorbeeld voor bosbouw maar ook voor het 
houden van kuddes van klein- en grootvee en vooral door het hoeden van halfwilde varkens. Het is 
wellicht niet ontoevallig dat er bij de weinige historische bronnen die betrekking hebben op de 
civitas er twee zijn die expliciet melding maken van Menapische varkensham, en dit zowel in de 
eerste eeuw (Martialis, Epigramata LIV, 13, 54) als in de laat-Romeinse tijd (Prijsedict van 
Diocletianus). Deze delicatessen bereikten wellicht in gezouten en gerookte vorm zelfs Rome en 
moeten als een bewust gecreëerde surplus worden gezien. Ze wijzen bovendien onrechtstreeks op 
de blijvende aanwezigheid van grote bossen, nodig voor het aten van de varkens. Uit de historische 
bronnen voor de vroege en volle Middeleeuwen blijkt dat schaap- en vooral grootschalige 
varkensteelt in de bossen van Binnen-Vlaanderen in de periode tussen 850-1200AD al op 
commerciële schaal werden bedreven, vooral op initiatief van de abdijen en de aristocratie. Ook 
geven de bronnen het enorme belang van het kustgebied aan voor veeteelt, niet alleen voor schapen 
maar ook voor rundvee (Verhulst 1998 ; Thoen 1993; Van De Walle 2006). 

Uit de beschikbare structurele archeologische bronnen blijkt ondermeer het belang dat aan de 
spiekers werd gehecht in de ruimtelijke organisatie van de boerderij. In sites zoals Brugge-Refuge en 
Aalter–Langevoorde was het tonen van de succesvolle graanoogst en de rijkdom van de productie 
een belangrijk gegeven in het creëren van aspecten van identiteit en status in het bijzonder. Ook in 
de bouwoffers komt het belang van de succesvolle oogst naar voor. Graanoogst was dus wel degelijk 
belangrijk voor de lokale gemeenschappen. Grote horrea zoals die op de villa-domeinen en in de vici 
van de vruchtbare leemgronden van Haspengouw en het Rijnland gekend zijn, ontbreken evenwel 
manifest in het studiegebied wat aangeeft dat de productie van graan tot het lokale en hoogstens 
het regionale vlak beperkt bleef. Anderzijds wijzen de staldelen van de hoofdgebouwen er op dat 
ook veeteelt en bijgevolg ook de afgeleide activiteiten zoals vlees- wol- en zuivelverwerking een 
belangrijke economische activiteit vormden. Met het verschijnen van verdiepte staldelen in de 
woonstalhuizen vanaf het midden van de tweede eeuw kondigde zich ook een -potentieel 
diepgaande- wijziging in de agrarische bedrijfsvoering aan. Het bewust verzamelen van mest al of 
niet gekoppeld aan een specifieke teelt van dieren kan immers duiden op uitputting van de gronden 
en /of de noodzaak tot intensifiëring van de productiviteit. 

Interessante parallellen kunnen op sommige vlakken getrokken worden met Frans en 
Nederlands onderzoek. Laura Kooistra (1996: 120-128) wees voor het Kromme-Rijngebied op de 
toepassing van een roterend landgebruik, een soort drieslagstelsel avant-la-lettre, waarbij het 
grondgebruik wisselde tussen akkerbouw en braak. In tijden van braak konden de kuddes de akkers 
begrazen en tevens bemesten. Een efficiënt samengaan tussen akkerbouw en veeteelt kon ook in het 
noorden van Frankrijk worden vastgesteld (Lepetz & Matterne 2003). Een cultuur van bedekte 
granen op de minder vruchtbare krijtgronden ging er samen met een steeds grotere afname van de 
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schapenteelt en een opkomst van de runderteelt. In het meer vruchtbare Ile-de-France kon men een 
omgekeerde evolutie opmerken. 

Varkens waren opvallend afwezig in het Kromme-Rijngebied, wat door de afwezigheid van eiken- 
en beukenwoud op deze holocene gronden wordt verklaard (Kooistra 1996: 124). Echte 
surplusproductie in graan was volgens Kooistra vooral mogelijk in gebieden waar het dieet en het 
agrarisch regime op graanproductie gericht was; i.e. de leemhoudende gronden van het Rijnland 
(Hambacher Forst), Haspengouw of dichterbij het studiegebied in de Nervische civitas. De vondst 
van een altaar van de Nervische negotiator frumentarius M. Liberius Victor in Nijmegen (Willems 1986: 
264-265) onderstreept zeker de surplusproductie van graan in deze aangrenzende civitas en het feit 
dat dit over grote afstand werd vervoerd tot bij de consumenten. Voor het Kromme-Rijngebied was 
surplusproductie vooral tot de kweek van paarden beperkt. Recent nog verleende M. Groot (2008a,b) 
in deze context een boeiend inzicht in de rurale economie van de Bataven in het Limeshinterland 
van het oostelijk rivierengebied waarbij ze kon aantonen dat in Tiel-Passewaaij de surplusproductie 
van de lokale gemeenschappen steeds meer naar de kweek van paarden verschoof. Daarnaast is er in 
de nederzetting ook belangrijke wolproductie en vooral een graansurplus geattesteerd (Kooistra & 
Heeren 2007). 

Kortom, uit de beschikbare informatie zowel in het gebied als op vergelijkbare minder 
vruchtbare bodemsoorten elders, kan een gemengde agrarische bedrijfsvoering worden afgeleid. Op 
basis van de landschappelijke matrix en enkele historische en archeologische bronnen kunnen we 
veronderstellen dat daarbinnen het accent van de landelijke economie op veeteelt moet gelegen 
hebben. De vraag die we ons hierbij kunnen stellen is in hoeverre deze productie voldoende 
uitgebouwd en georganiseerd was om een surplusproductie, en dus om handel, toe te laten. De 
productie van varkensham lijkt alvast een gegevenheid te zijn voor de civitas en het is gezien de 
bodemkundige ondergrond en in het licht van de vroeg- en vol-middeleeuwse bosverspreiding heel 
aannemelijk dat deze activiteit zich ten dele in het onderzoeksgebied heeft afgespeeld. 
Schapenteelt, ook in de kustlandschappen, was ongetwijfeld ook een zeer belangrijke activiteit 
(supra). De afgeleide activiteiten zoals zuivelproductie en wolverwerking moeten zeker belangrijk 
geweest zijn en textielproductie in een ruimere betekenis, dus ook het weven van linnen, was een 
“agri-business” in grotere delen van Noord-Gallië (Wild 1970; 1978; 1999). Weefgewichten en 
deposities van weefgewichten in huizen illustreren het belang van deze huisnijverheid die 
misschien wel het niveau van een Household industry (Peacock 1982) kon bereiken. De peiler van 
Igel, opgericht door de Secundinii is de beste illustratie dat “the Gallic woollen industry amounted to 
a significant economic activity that transcended the limits of subsistence agriculture” (Drinkwater 
2001). Zeker in het studiegebied moet hiervoor het potentieel aanwezig zijn geweest, en al is het niet 
altijd mogelijk directe parallellen te trekken tussen perioden in de geschiedenis, toch kan de 
beroemde Vlaamse lakennijverheid in de middeleeuwen niet zijn ontstaan zonder dat daar de 
geschikte landschappelijke basis voor aanwezig was, een matrix die natuurlijk ook al in de Romeinse 
tijd en eerder bestond. 
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14.4 Zout, het witte goud? De economische integratie van de 
Kustlandschappen 

14.4.1 Inleiding 

In de literatuur over de Romeinse tijd in de civitas Menapiorum is het gebied vaak geassocieerd met 
de productie van zout of met de tempels van Colijnsplaat en Domburg. Beide onderwerpen hebben 
betrekking op de kustvlakte en geven het belang aan van dit gebied voor de integratie ervan in het 
Imperium. Meteen wordt daardoor ook duidelijk dat het dynamische en ogenschijnlijk marginale 
karakter van het landschap geen belemmering hoefde te zijn voor de ontwikkeling ervan, wel 
integendeel. De problematiek van de zoutwinning in het gebied werd uitvoerig bestudeerd door 
Thoen (1975; 1977; 1978; 1987; 1986; 1990; 1993; 2000) en ook Will (1962). Recent onderzoek maakt 
echter meer en meer duidelijk dat ook van zoutwinning afgeleide activiteiten en de handel in deze 
producten zeer belangrijk waren in de economie van het gebied. 

14.4.2 De rijke producten van de zee 

Vooraleer diep in te gaan op de productie van zout moeten we zeker benadrukken dat ook veeteelt 
op de schorren intensief bedreven moet zijn geweest. Uit de recente vondsten in Oostende-Stene (D. 
Demey, VIOE, pers. meded.) maar ook uit het onderzoek van de staldelen van de huizen uit 
Ellewoutsdijk (Sier 2003; van der Heijden & Sier 2006) is duidelijk gebleken dat schapen en geiten de 
schorren afgraasden. Het is zelfs logisch te veronderstellen dat de kleinveehouderij de agrarische 
hoofdactiviteit bij uitstek in het kustgebied uitmaakte, aangevuld wellicht met meer 
seizoensgebonden ambachten zoals de zoutziederij of de visserij op kleine vissoorten. Deze situatie 
was alleszins zo in de volle middeleeuwen. Grote, administratief goed georganiseerde bedrijven in 
grafelijke handen exploiteerden toen immers de schapenteelt in de kustvlakte. De complexen 
hadden soms een capaciteit tot transhumance van 10.000 (!) schapen (Tys 2004: 39-46, D. Tys, VUB, 
pers. meded.). Opvallend in de middeleeuwse context was de directe en intensieve inmenging van de 
grafelijke en religieuze autoriteit in de exploitatie van het kustlandschap. Dit onderstreept het 
economisch belang en potentieel van het gebied en suggereert meer dan waarschijnlijk mutatis 
mutandis ook de inmenging van de Romeinse overheid. 

Zoals ook voor het pleistoceen geldt is het met de kennis van de bewoning in de kustvlakte 
echter pover gesteld (supra) zodat we weinig definitieve uitspraken kunnen doen over de 
exploitatie van het landschap. Zeer in het bijzonder de artisanale activiteiten werden tot op heden 
bijna niet gedocumenteerd in situ (Tabel 14.1). Wel zijn er op meerdere plaatsen ex-situ vondsten 
bekend van het afval van de zoutziederij. Voor de late IJzertijd –niet de La Tène III- zijn er binnen 
het studiegebied momenteel maar twee zekere sites bekend: Brugge-Fort-Lapin en Koudekerke-
Meijnersweg. In beide gevallen werd er gewoon aardewerk gevonden in associatie met het 
zogenaamde briquettage-materiaal, ceramisch materiaal gebruikt bij het uitdampen van pekel. In 
het bijzonder zijn de peilertjes en drievoetige steunen indicatief voor het briquettagemateriaal uit 
de IJzertijd. Buiten de studieregio, in het zuidelijke en Vlaamse deel van de civitas Menapiorum zijn 
er nog drie vindplaatsen bekend: twee in De Panne en één in Veurne. In de Romeinse tijd is de 
verspreiding van de zoutwinningssites beter bekend, alhoewel van geen van deze vindplaatsen tot 
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op heden een exhaustieve en gedetailleerde studie is gepubliceerd. Opvallend was een groot houten 
raamwerk dat in 1904 werd gevonden in Zeebrugge. De constructie van ca. 1500m² uit berkenhout 
werd door Thoen als geperfectioneerde zoutpanne omschreven (Thoen 2000: 12). Een mogelijk 
vergelijkbare constructie werd over beperkte oppervlakte gevonden in Raversijde. Ovens die in 
verband worden gebracht met zoutproductie werden in Leffinge en ‘s Heerabtskerke gevonden. Ze 
vertonen grote onderlinge gelijkenis door hun batterijvormige opbouw bestaande uit in een rij naast 
elkaar gebouwde komvormige oventjes. Daarin werden vermoedelijk de containers met zoute loog 
verhit. Ook in Koudekerke en Middelburg kwamen vergelijkbare structuren aan het licht. De 
producten van deze zoutziederijen kwamen zeker ook in het binnenland terecht (Figuur 14.1). De 
meeste binnenlandse sites leverden immers fragmenten van dit broos vaatwerk op dat soms ook in 
het kader van manifestatie van status werd gebruikt (Martens, Debruyne & Vanderhoeven 2002). 

 

Figuur 14.1 Dunwandige zoutcontainer uit Evergem-Kluizendok met sterk vegetaal verschraald baksel en 
met restant van de fixatieprop in briquettage uit de zoutoven (2de eeuw)(Foto en montage auteur; Tek. J. 
Angenon). 

In andere gevallen kan het gediend hebben voor het zouten van vlees voor bewaringsdoeleinden. 
Door de vondst van zelas maar ook schelpen wordt echter duidelijk dat er meer activiteit plaats 
vond in het gebied dan enkel de zoutziederij en dat zout ook uit veen gewonnen werd. Grote 
hoeveelheden mosselen (Mytillus edulis) en kokkels (Cardium Edule) werden frequent in het 
Zeeuwse deel van het studiegebied aangetroffen in associatie met kalkrijke as, kalk (verfijnd tot 51% 
zuiver), halfgare kalk met schelpen vermengd en verglaasde ovenwanden (temperatuur tot 
900°C)(van den Berg & Hendrikse 1980). Dit geeft aan dat ook kalk werd gewonnen in het gebied, al 
of niet in combinatie met zoutwinning. De vele honderden zoniet duizenden schelpen van mossels 
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en kokkels die op deze sites voor de dag kwamen (in een verhouding van 79%-11% + 10% rest in 
Koudekerke-Breeweg), wijzen op een selectieve pluk, een fenomeen dat ook werd opgemerkt in de 
afvallagen van de terp van Serooskerke. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de schelpdieren zelf 
allemaal weggegooid werden, temeer ze eerst geselecteerd werden op basis van soort. Naast directe 
consumptie kunnen ze ook als ingrediënt van vissaus zijn gebruikt. Oesters, mossels en alikruiken 
werden echter ook in verse vorm binnenlands geconsumeerd en kwam in grote getale aan het licht 
in Merendree (centrale plaats) en in Nevele (villa?)(Ervynck, Gautier & Van Neer 1997). Deze vondst 
en vele andere op meer binnenlands gelegen sites wijzen op het bestaan van een georganiseerde 
handel in schelpdieren. Eigenaardig genoeg werd zeevis, op een kabeljauwachtige, een rog en wat 
platvissen na, blijkbaar niet geconsumeerd of gevangen (Van Neer & Ervynck 2007). Door vondsten 
in Tienen, Tongeren en Braives is evenwel duidelijk geworden dat het estuarium van de Schelde 
specifiek bevist werd voor de vangst van kleine vissoorten zoals sprot, driedoorige stekelbaars en 
kleine wijting (Van Neer & Lentacker 1994; Van Neer, Wouters, Ervynck & Maes 2005). Deze visjes 
vormden samen met zout blijkbaar het hoofdbestanddeel van vissaus, het bekende garum of allec. De 
massaconsumptie van deze saus kan ook binnen het studiegebied aangetoond worden door de 
vondst van een rand van een groot dolium (inhoud 300l) uit het castellum van Aardenburg waarop 
ALIIC XI S(emis) ingekrast staat (De Clercq & Van Dierendonck 2008: 24)(Figuur 14.2). 

 

Figuur 14.2 Doliumrand uit Aardenburg waarop ALIIC XI S(emis) ingekrast staat (Allec: 11-1/2e 
amphora))(Foto: SCEZ). 

Het belang van het gebied als productieplaats van zout en afgeleide producten blijkt zeker ook uit de 
vele altaren gevonden in Colijnsplaat en in Domburg. Vier negotiatores allecari onder andere uit Trier 
afkomstig, richtten er een steen op voor Nehallenia. Dat deden nog eens vier negotiatores salarii 
waarvan er drie in Keulen woonden. Deze twee inscriptiegroepen samen vormen de grootste 
revelator aan beroepen die vermeld worden op de altaren (Stuart & Bogaers 2001: A1,26, 34, 39, 49; 
B1, 44). Het is o.i. erg onwaarschijnlijk dat deze kooplui hun handelswaar in Britannia of –in het 
geval van de vissaus- uit Armorica (Immerzeel 1990) zouden geïmporteerd hebben om ze vervolgens 
naar het Rijnland te verschepen en daar te slijten. Logischer is zeker dat ze hun koopwaar betrokken 
in het noorden van de civitas Menapiorum, het gebied van de tempels zelf dus, en die dan 
verscheepten in meerdere richtingen. Dit zou betekenen dat de havens waar deze tempels 
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ongetwijfeld bij behoorden, niet zozeer of alleen gericht waren op de doorvoer van goederen, maar 
ook op de transactie van regionaal en lokaal vervaardigde producten. 

Tabel 14.1 Met zoutproductie- en verwerking geassocieerde vindplaatsen uit het studiegebied 

Site 

Br
iq

ue
tt

ag
e 

Ov
en

s 

Ra
am

w
er

k 

Ze
la

s 

Sc
he

lp
en

 

Referentie 

Late IJzertijd 

Brugge 
-Fort-Lapin 

*     Thoen 1978: 53-55; 1987: 55-56 

De Panne 
-Romeins Kamp 
-Langeleed 

*     
De Ceunynck & Thoen 1982; Thoen 1978: 
50-53; 1987: 53-55 

*     Dewilde & Wyffels 2003 

Koudekerke 
-Meijnersweg 

*     R. Van Dierendonck, SCEZ, pers. meded 

Veurne 
-Stabelincksleed 

*     De Ceunynck & Termote 1987 

Romeinse tijd 

Dudzele 
-Achterhaven 
-Herdersbrug 
-Oostkerkestraat 
-Landslag (O-W) 

*     
Hollevoet 1989; Hillewaert & Hollevoet 
1986; 1987a,b,c; In ’t Ven, Hollevoet & 
Hillewaert 2005; In ’t Ven et al. 2005 

Koudekerke 
-Meijnersweg 
-Breeweg 

* *  * * R. van Dierendonck, SCEZ, pers. meded 

Leffinge 
-Zwarte Weg 

* *  * * Thoen 1978: 92, 93; 1987:72-73 

Ramskapelle *     Hollevoet 1988; 1997: 110 

Middelburg 
-Mortiere 
-Vlissingseweg 
-Kruitmolenlaan 

* *   * De Clercq & van Dierendonck 2008: 22-23 

Raversijde   *   Thoen 1978: 86-89; 1987: 72 

Ritthem *   * * 
De Clercq & van Dierendonck 2008: 23 

‘sHeerabtskerke * *  * * 

Zeebrugge 
-Achterhaven 
-Boudewijnkan. 

*     E. Patrouille, pers. meded. 

  *   Thoen 1978: 90-92; 1987: 70-71 

 
Ook de handelaars in aardewerk (negotiatores cretariae) kunnen hun waar in het 
Scheldemondingsgebied hebben aangekocht. De ontdekking van de Brabantse Wal als 
productieregio van de Low Lands Ware, de vroegere Waaslandwaar (De Clercq & Degryse 2008), en 
de sterke verspreiding van deze waar onder de vorm van de voorraadpot Holw. 139-142 tot in het 
Rijngebied, illustreert deze mogelijkheid zeker. De nabije ligging van kleibron, transportwegen 
(rivieren en kust) en het estuarium van de Oosterschelde doet vermoeden dat in deze containers 
mogelijk producten zaten die met zout en/of vis of schaaldieren verband hielden.  
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De vermeldingen op de tot op heden 330 opgeviste altaren van handelaars en schippers afkomstig 
uit een wijde regio in Gallia, Germania en Britannia zijn evenzoveel aanduidingen voor het feit dat 
Domburg en Colijnsplaat (Ganuenta), en bij uitbreiding de hele noordelijke regio van het 
studiegebied rond de monding van de Schelde, een ware gateway avant-la-lettre vormde en dit zowel 
als doorvoerzone als ook voor de export en de import van goederen. Een opvallende bijstelling 
evenwel is dat het gros van de dedicanten niet uit het gebied zelf afkomstig is. Uitzondering hierop 
is de bekende Gimio uit Ganuanta, een handelsnederzetting die Bogaers en Gysseling (1981) als 
Colijnsplaat identificeerden. Voor de rest betreft het dus niet-inheemse offeraars, waardoor de 
indruk wordt gewekt dat dit een grote mate een plaats van passage was, met weinig banden met de 
lokale gemeenschappen. Het is zeker mogelijk dat bij de inheemse bevolking er geen behoefte of 
traditie bestond tot het dediceren van altaren (in steen). Behoudens één vondst uit Aardenburg 
(militair) zijn er immers geen inscripties in steen bekend uit het gebied. Het aanbrengen van 
inscripties behoorde dus zeker niet tot een courante inheemse culturele en religieuze traditie zoals 
dat wel het geval was bij de “vreemde” handelaars die via een steen offerden voor Nehallenia. Beide 
feiten hoeven echter op zich geen redenen te zijn om in Domburg en Colijnsplaat twee 
handelsnederzettingen en transactiemetropolen te zien die enkel op de doorvoer van koopwaar 
gericht waren en weinig verband hielden met hun eigen hinterland. In de verhandelde producten 
komt de inheemse component onder de vorm van zout ons inziens immers voldoende duidelijk tot 
uiting. Een bijkomende vraag is dan wel hoe de handel effectief georganiseerd was. Het is heel goed 
mogelijk dat middlemen de zoutproducten op de zoutboerderijen opkochten –al of niet in ruil voor 
geld (infra)- en in de centrale plaatsen verder aan de negotiatores verhandelden. De vraag blijft wel 
als de lokale gemeenschappen van zoutboeren er zelf beter van werden, met andere woorden wat er 
met de surplus van de handel in zout gebeurde. 

14.4.3 Salinatores Civitatis Menapiorum 

Eerder in dit werk (Hoofdstuk 6) werd gewezen op de alom bekende inscripties CIL XI, 390-391. Deze 
documenten vormen sinds lang de basisbronnen om het belang van de Menapische en Morinische 
zoutindustrie aan te halen. De fameuze inscripties werden in Rimini opgericht in opdracht van de 
salinatores civitatis Menapiorum, ter ere van Lucius Lepidius Proculus, centurion bij het zesde legioen 
“Victrix” dat onder Vespasianus te Novaesium (Neuss, D.) gekazerneerd lag. Dit legioen was actief in 
het neerslaan van de opstand van Iulius Civilis. Thoen maakte duidelijk dat de centurion tussen 70 en 
75 in Neuss was gelegerd (Thoen 1986a: 26). Uit het document blijken onomwonden de banden die 
onder Flavii bestonden tussen het Romeinse leger bij de Rijn enerzijds en de gemeenschappen van 
de Menapische kust anderzijds. Hugo Thoen (1987a,b: 69-70) is van mening dat de honderdman van 
legio VI Victrix verantwoordelijk was voor de aankoop van het zout van het legioen en dat wegens 
die (financiële) verdienste hen verleend, de zoutzieders van beide civitates hem een laatste eer 
betuigden. Hasall (1978: 45) suggereert echter dat de primpilus geen eenvoudige opkoper van het 
zout was maar dat hij toezicht uitvoerde op de productie ervan, wat door Will echter 
onwaarschijnlijk wordt geacht (Will 1962: 1650). Beide hypothesen zijn op zich echter zeer logisch. 
Het mineraal vormde immers een essentieel onderdeel van het sal-aris van de soldaten. Zout was 
bovendien niet alleen nodig als betaalmiddel en dagdagelijks ingrediënt, het was ook broodnodig 
voor het zouten en bewaren van vlees en een zeer belangrijk element in de proviandering van het 
leger (Jones & Mattingly 1990: 232; Gerrard 2008: 123). Het belangrijkste argument voor de 
betrokkenheid van het leger is het feit dat er ook een staatsmonopolie berustte op zout –en op vele 
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andere minerale grondstoffen- en dit zowel voor productie, handel als voor prijscontrole (Blümmer 
1920: kolom 2075-2099; Bogaers 1971: 41) al kon de wijze van betrokkenheid zowel direct als indirect 
verlopen (Rostovtzeff 1957: 340-342). Het is in deze wellicht zeer significant dat er in de Romeinse 
tijd geen zoutwinning meer was langs de Nederlandse kust boven de Oosterscheldemonding, dus 
buiten het Menapische territorium, dit in schril contrast met de IJzertijd (van den Broecke 2007: 70). 
Moeten we hierin een interventie van de Romeinse staat zien? De sterke relaties tussen het 
kustgebied ten zuiden van de Oosterscheldemonding en het Rijnland via het zout kunnen misschien 
ook wel de verklaring zijn voor de uitzonderlijke hoeveelheid aan fijnwandige Keulse drinkbekers 
type Hofheim 25 en 26 uit de Flavische tijd die op de zoutziedingssite van Koudekerke aan het licht 
kwam (van den Berg & Hendrikse 1970; sitedossier Zeeland). 

Een ander belangrijk punt in deze is de betekenis van de term salinator uit de inscripties. Thoen 
heeft uiteindelijk steeds vooropgesteld dat de term met de zoutzieders zelf in verband stond (cfr. 
nog Thoen 2000). Er zijn echter meerdere redenen om aan te nemen dat niet de zoutboeren de 
centurion eerden maar wel andere personen die zich bovendien buiten de lokale gemeenschappen 
bevonden. Een eerste, vrij zwak argument hiervoor is het feit dat inscripties aanbrengen niet tot de 
inheemse lokale culturele of godsdienstige traditie behoorde. Waarom zouden immers net die 
inheemse groepen in wiens thuisgebied geen inscripties noch sterk geromaniseerde civiele 
woonarchitectuur bekend is net ver buiten hun woongebied wel inscripties nalaten? Het laten 
oprichten van zo’n document is een hoogst uitzonderlijk gegeven indien van inheemse oorsprong. 

Dat de twee inscripties uit Rimini en een vondst uit Tongeren (Vanvinkenroye 1994) betrekking 
hebben op personen die met zout verbonden zijn, kan echter geen toeval zijn. Belangrijker 
argumenten kunnen daarom gevonden worden in de betekenis van de term salinator zelf. Hocquet 
(1994) en eerder Will (1962) brachten naar voor dat de term salinator niet noodzakelijk zoutzieder 
hoeft te betekenen. Hocquet voert ons inziens duidelijke argumenten aan die net het omgekeerde 
bewijzen als wat Thoen vooropstelde. Volgens hem is de nomenclatuur duidelijk. Er is een 
onderscheid tussen de zoutzieders zelf: conductores of ook wel salarii genoemd, de handelaars: 
negotiatores, en een controlerende ambtenarengroep: de salinatores. De laatsten waren 
verantwoordelijk voor het op peil houden van de zoutvoorraden in het salarium (het zoutmagazijn 
van de stad) en het afromen van de inkomsten ten bate van de staatskas. Het is een personengroep 
die we dus op civitasniveau moeten situeren (Hocquet 1994). Gezien het feit dat het zout aan een 
staatsmonopolie onderhevig was, wordt gedacht dat de zoutziederijen in staatseigendom waren en 
verpacht werden aan de salarii, ook wel conductores salarii genoemd. De controle op de 
staatsboerderijen zou dan in handen van salinatores aerarii gelegen hebben, staatsambtenaren belast 
met toezicht op het monopolie van zoutziederij, de handel erin, en het afromen van de opbrengsten 
(Will 1962: 1651; Chevallier 1991: 56). Omtrent de –mogelijk in de tijd verschuivende- betekenis van 
de termen bestaat wel enige discussie. Blümmer (1920) in de zgn. Neue Pauly (kolom 2075-2099) 
geeft een goed overzicht van de termen en hun betekenis maar maakt toch ook voldoende duidelijk 
dat de term salinator geen zoutzieder dan wel een handelaar of een staatsambtenaar betreft. Ook de 
belangwekkende vondst van een altaar te Tongeren (Vanvinkenroye 1994) zou ons inziens een 
goede aanduiding hiervoor kunnen zijn. Op deze steen wordt een zekere Catius Drousus vermeld, 
Menapisch SAL(-inator, -salsamentarius of –arius). Als het een salinator betreft dan zou de vondst 
van het altaar in de zone dicht bij de stadsmagazijnen een bevestiging kunnen zijn dat het effectief 
een ambtenaar betreft of een handelaar, geassocieerd met het vullen van de stadsmagazijnen.  
Terugkerend naar de inscriptie van Rimini betekent dit dat de genoemde Menapische salinatores 
zeker niet te vereenzelvigen zijn met de lokale zoutzieders maar wel met figuren die zich op een 
commercieel en mogelijk hoger staatsechelon bevonden. De centurion was dan geen 
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staatscontroleur zoals Hassal (1978) vermoedde –dit zou anders aangegeven zijn geweest op de 
inscripties (Will 1962: 1650) maar wellicht een officier verantwoordelijk voor de verwerving van het 
zout voor zijn legioen zoals Thoen dacht. Dat hij door de salinatores werd geëerd, betekent dat deze 
groep baat mochten ondervinden van de man of dat ze in een afhankelijke positie van hem stonden. 
Als de salinatores werkelijk civitasgebonden personen waren, dan is het niet ondenkbaar dat via het 
zout een deel van de belasting werd betaald die de civitas verschuldigd was aan Rome en dat het 
leger hier een heel belangrijke rol in speelde. Deze tax kan immers zowel geldelijk als in natura 
producten geïnd geweest zijn (Hopkins 1980; supra). Ook kon het leger zelf via een pactio dergelijke 
overeenkomsten sluiten (supra). Edith Wightman (1985: 141) zag overigens een nauwe band tussen 
het gebied en het leger en suggereerde zelfs dat de drie Keulse handelaren in zout die in Colijnsplaat 
een altaar oprichtten, banden met het leger hadden. Rippon en Fincham stelden voor het 
studiegebied naar analogie met de Engelse situatie in de Fenlands en Sommerset Levels (cfr. o.a. 
Rippon 2000: 112-116), een pro-actieve rol van het leger voor in de exploitatie van de grondstoffen 
van het gebied (Fincham 2002: 90). De nauwe banden tussen Rome (via het leger) en de civitas in de 
Flavische tijd komen ook overigens ook onrechtstreeks tot uiting in het feit dat de civitas niet de 
kant van Civilis koos bij diens opstand, integendeel, Civilis viel de civitas juist aan en plunderde die 
(supra). Feit is zeker dat er sprake is van een duidelijke “zout-connectie” tussen Rome / het 
Romeinse leger en de lokale gemeenschappen in het kustgebied tijdens de Flavische tijd en later. 
Terzijde kan zeker ook aangemerkt worden dat de dichte bezetting van de kust in het gebied met 
militaire forten vanaf de late tweede eeuw zeker ook een controlerende- en beschermingsfactor 
betekende van deze voor Rome belangrijke grondstoffenzone. 

 

Figuur 14.3 Het altaar van Tongeren gewijd aan Iupiter en de genius van het Municipium Tungrorum door de 
Menapische sal(inator?) Catius Drousus (Vanvinkenroye 1994). 

Hoe belangrijk de productie van zout ook moge geweest zijn blijkens de tekst- en archeologisch 
bronnen, van de daadwerkelijke kapitaalsmatige opbrengst ervan zijn er weinig tastbare sporen te 
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vinden. Er zijn immers geen concrete aanwijzingen in de materiële cultuur en de architectuur die 
aanwijzing geven dat de geaccumuleerde opbrengsten van de zouthandel daadwerkelijk terug in het 
gebied geïnvesteerd werden of dat het gebied rijker zou zijn geweest dan het zandige binnenland. 
De door Thoen (1981) gesignaleerde bloei in de derde eeuw kan immers evengoed door de intense 
militaire aanwezigheid verklaard worden en berust enkel op het voorkomen en de intensiteit van 
enkele importgroepen aardewerk. Een verklaring voor het ontbreken van statusuitingen zou 
kunnen liggen in het feit dat ze misschien tot uitdrukking werd gebracht op een archeologisch 
minder zichtbare wijze (door schapenkuddes bijvoorbeeld) of dat de winst afgeroomd werd nog voor 
ze de lokale gemeenschappen bereikte, zei het als belasting, zei het door tussen- en groothandelaars 
die zich in vici zoals Ganuenta bevonden. In het licht van hoger geformuleerde bedenkingen met 
betrekking tot de rol van het leger en de staat is het best mogelijk dat zout en/of de opbrengsten 
ervan als taxatie werden geïnd. De externe vraag om zout heeft echter op zich zeker een interne 
stimulus betekend en tot een verdere ontwikkeling onder de vorm van specialisatie en intensifiëring 
van deze industrie en haar afgeleide producten geleid. 

Deze ideeën mogen op het eerste gezicht soms wat verregaand lijken, toch zijn we van mening 
dat ze een goed gefundeerde hypothese vormen. Recent nog werd in een belangrijk artikel de these 
gelanceerd dat de fameuze Britse BB1-industrie niet zozeer een aardewerkindustrie an sich was, dan 
wel een ingenieus opgezette militaire “supply-line” in zout en gezouten producten vanuit Dorset ver 
het binnenland in (Gerrard 2008). Aardewerkproductie en zoutziederij zijn inderdaad samen 
geattesteerd in Pool Harbour en ontwikkelden er sterk net na de Romeinse verovering (lees: de 
Flavische tijd). Gerrard suggereert ook dat ze als taxatie werden gebruikt:  

at such an early date it is difficult to imagine that the Roman state was entering into 
commercial contacts with lokal entrepreneurs. Instead direct military control and 
production seems likely and the requisitioning of salt and more importantly salted 
goods may have been undertaken as a form of taxation or seen as a tribute owed to 
and forcefully extracted by the new occupying force (Gerrard 2008: 122).  

Gerrard merkt ook op dat deze bevoorradingslijnen en -systemen zowel in de tijd als in de ruimte 
lang konden blijven bestaan. Ook voor de “salt-marshes” uit de Somerset-Levels in het estuarium 
van de Severn wordt door de reservatie van zones specifiek voor zoutwinning (Rippon 2000: 69) een 
directe en continue betrokkenheid van het leger vooropgesteld, zelfs al is exploitatie vanuit enkele 
villae aan de rand van de mariene zone mogelijk. Rippon onderstreept verder de grote impact van 
het leger in de drainage, reclamatie en exploitatie van het gebied, ook als zoutvoorraad. Hij gaat 
zelfs zover er mogelijk een Keizerlijk domein in te zien. Fincham (1999; 2000; 2002: 84-89) suggereert 
voor de Fenlands een gelijkaardig scenario waarbij door systematische reclamatie van grond en de 
bouw van de “Car Dyke” een modificatie van het landschap tot stand kwam. Deze had het ontstaan 
van een specifiek taaklandschap tot gevolg met een gemengde economie gericht op de toevoer naar 
het leger van één product: gezouten vlees (Fincham 2002: 84). 

Samenvattend kunnen we stellen dat het ogenschijnlijke marginale landschap van de kust heel 
wat opportuniteiten bood die blijkbaar in de Romeinse tijd ten volle in exploitatie kwamen. 
Bestaande inheemse tradities van huishoudelijke activiteit werden versterkt en mogelijk tot 
industrieën op huishoudniveau uitgebouwd. Op basis van de historische bronnen en naar opvallende 
analogie met de situatie in Britannia menen we in de exploitatie van de kustlandschappen een 
directe betrokkenheid en een grote interesse te zien van de Romeinse staat. Deze relatie verliep via 
de civitas en vooral het leger waarbij zout en zoutproducten mogelijk door directe levering of via 
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een percentage op de verkoop als taxatie werden geïnd. Lokale centra zoals Ganuenta speelden een 
belangrijke rol in de transfer van de lokale producten naar de wijdere markt en illustreren verder de 
gateway positie van het mondingsgebied van de Schelde.  

14.5 Modellen voor de agrarische economie in de non-villa 
landschappen 

14.5.1 Inleiding 

Uit bovenstaande teksten blijken duidelijk de specificiteit van de twee voornaamste landschapstypes 
op economisch vlak. Toch kunnen over beide gebieden heen ook belangrijke gelijkenissen gevonden 
worden. Deze situeren zich vooral in de intensifiëring en de specialisatie van bestaande 
economische processen in de creatie van taaklandschappen. De rol van taxatie als externe stimulus 
speelde hierin mogelijk een belangrijke rol. We kunnen ons ook afvragen hoe deze economische 
transformaties sociaal geabsorbeerd werden, zowel lokaal als in het ruimere kader van de integratie 
van de inheemse gemeenschappen in het Imperium. Daarom trachten we in het spoor van enkele 
studies terzake een model te ontwikkelen van sociaaleconomische structuur. Deze heeft in eerste 
instantie betrekking op de gemeenschappen uit de niet-kustlandschappen maar is in gevolgen 
volledig compatibel met de situatie in de kustgebieden. 

Roymans (1996) ontwikkelde een interessante these met betrekking tot de agrarische economie 
van Gallia Beligica. Daarin onderscheidde hij twee belangrijke agrarische regimes die zich ook op 
cultureel-ideologisch vlak onderscheidden: één waarin de klemtoon op akkerbouw lag en een 
tweede waar pastorale activiteiten overheersten. Bij het laatste kunnen ook de kustlandschappen 
begrepen worden. Interessant daarbij is dat beide modellen ook aan landschappen en aan landelijke 
bewoningsvormen gelinkt worden: de eerste met de vruchtbare leemgronden en de villa-
landschappen, de tweede met de minder vruchtbare zand- en kleigronden en de “non-villa”-
landschappen, i.e. de zones waarin de boerderijen in inheemse traditie overheersen. De 
villagebieden werden aanzien als de rijke graanschuren in het hinterland van de militaire en civiele 
consumptiekernen langsheen de Rijn. Ze waren geïntegreerd in de monetaire markteconomie. 
Anders was het gesteld met de pastorale landbouw die veel minder in dit vooral commercieel model 
geïntegreerd was. Het ontbreken van villae in het gebied werd bovendien niet alleen verklaard 
vanuit een ontbreken van de middelen daartoe, maar ook vanuit een welbepaalde ideologische 
ingesteldheid eigen aan pastorale gemeenschappen en waarin traditionele, behoudsgezinde 
waarden belangrijk waren (Roymans 1999). Het onderscheid tussen de villa en non-villa 
landschappen en de daarmee geassocieerde landbouweconomische modellen werd ook voor 
Britannia door Dark & Dark (1997) geponeerd. Hoewel de laatste jaren toenemende nuance dient 
aangebracht in deze vrij binaire visie, ondermeer door de ontdekking in het villa-landschap van 
toenemende aantallen inheemse nederzettingen, gericht op veeteelt (zie voor Vlaanderen bv. 
Vanderhoeven 2006), blijft het model bruikbare inzichten leveren in de sociaaleconomische werking 
van Gallia Belgica. 
Het model haakte ook goed in op het eerder door Slofstra (1991) ontwikkelde idee dat de villa als een 
marktgeoriënteerde boerderij zag, gebaseerd op afhankelijke arbeid. De nood aan een agrarische 
surplus vond zijn oorsprong in de steeds groeiende vraag van uit de stedelijke (en militaire) 
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markten. Villa’s die in Slofstra’s model ontstonden uit grote omheinde elite-nederzettingen uit de 
late IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd, werden door een patronus bewoond van wie een aantal 
boeren afhankelijk waren. In het de facto kapitalistische villasysteem werd agrarische surplus in 
monetair kapitaal omgezet dat op zijn beurt ondermeer weer geïnvesteerd kon worden in 
symbolisch kapitaal onder de vorm van allerhande materiële manifestaties van de elitaire status van 
de villa-eigenaar zoals het villagebouw, grafmonumenten enz. Het ontbreken van villae op de 
zandgronden kon volgens Slofstra begrepen worden door het lage agrarische potentieel van de 
bodem dat een onvoldoende kapitaalsoverschot genereerde om een villa te bouwen evenals door het 
initieel ontbreken van urbanisatie en dus vraag. De redenering van Slofstra doortrekkend zou men 
kunnen stellen dat het ontbreken van duidelijke sociale stratificatie in de late IJzertijd de 
ontwikkeling van een arbeidsafhankelijke marktgeoriënteerde rurale economie in de weg stond. Dit 
is wellicht een verregaande conclusie, al heeft het ontbreken van een sterke maatschappelijke 
hiërarchie, mede het gevolg van het ontbreken van voldoende landschappelijke mogelijkheden tot 
kapitaalsuitbouw, zeker een grote invloed gehad op de uitbouw en het karakter van het 
nederzettingssysteem. Roymans’ cultureel-ideologisch bepaald model van deze pastorale 
gemeenschappen biedt wellicht een bredere verklaring voor het ontbreken van villae op de 
zandgronden. 

Slofstra biedt verder wel enkele interessante aanvullende inzichten in de sociale structuur die we 
zelf verder zullen ontwikkelen in de rest van het betoog. Hij voert immers aan dat de deelname aan 
de markteconomie en de monetarisatie van de afhankelijke boeren eerder beperkt was. Hij 
omschrijft hen als peasants: boeren die leven in de marge van een markteconomie en van een 
staatssysteem (Slofstra 1983; 1991: 186)3. Het peasantmodel (zie vooral Geertz 1961; Dalton 1972) 
heeft betrekking op een traject van detribalisatie van de lokale gemeenschappen met een steeds 
intensere integratie in het staatssysteem tot gevolg, zodat uiteindelijk ook het peasantmodel zelf 
komt te vervallen. Belangrijk in het peasantsysteem is wel de afhankelijkheid van een staat en een 
(staats)elite die aan de peasants bepaalde eisen, met name taxatie, oplegt. Dat markeert het 
essentiële verschil met de tribale samenlevingsvormen. Afhankelijk van het model wordt ook de 
afhankelijkheid van de elite voor het gebruik van de grond als kenmerk gezien. Dit geldt in het 
bijzonder voor de feodaliteit. Voor de rest blijft het een economie die sterk zelfvoorzienend was, 
met creatie evenwel van een kleine surplus die op de lokale markten afgezet werd, al of niet in ruil 
voor geld of goederen in natura.  

Traditionele, premoderne “peasantries” worden ook gekenmerkt door kleine populaties en een 
zeer beperkte vorm van urbanisatie. De basiseenheid van de sociale structuur van de peasant-
samenleving is de familie met een groot belang van de verwantschapsbanden. Het werk in de 
landbouw en de opbrengsten daarvan zijn in een peasant-model in eerste instantie bedoeld om de 
kernfamilie in leven te houden en worden op dat vlak ook georganiseerd. Het kleine surplus dat 
afgeroomd kan worden via verkoop op lokale markten kon voor het betalen van tax of de aankoop 
van goederen op de markten gebruikt worden: subsistence, and a little bit more (Erdkamp 2005: 96-100). 
De integratie van de peasant-maatschappij in een wijder marktsysteem was echter beperkt en Ellis 
definieerde peasants dan ook als:  

                                                             
 
 
3 Voor de term “peasant” bestaat er geen éénduidig Nederlandse woord met equivalente betekenis 
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farm households, with access to their means of livelihood in land, utilising mainly 
family labour in farm production, always located in a larger economic system, but 
fundamentally characterised by a partial engagement in markets which tend to 
function with a high degree of imperfection (Ellis 1988: 12).  

Dit economisch model van proto-kapitalisme en subsistentie had vanuit het oogpunt van de 
peasants uiteindelijk slechts twee belangrijke doelen: 

• het fysieke voorbestaan van de kernfamilie (door voedsel en door betaling van tax) 
• het sociale voortbestaan van de kernfamilie (confirmatie en bestendiging van de status en 

identiteit) 
Anders gezegd: de arbeid diende in essentie tot voldoende productie te leiden waardoor de 
kernfamilie kon overleven en haar status en identiteit behouden. De arbeid werd dan ook sterk op 
het vlak van de kernfamilie georganiseerd maar kon in tijden van economische stress (oogst 
bijvoorbeeld) verdeeld worden onder meerdere leden van de meer uitgebreide, door 
verwantschapsbanden verbonden leden van de lokale gemeenschap. Inherent aan het economisch 
model van “overleving-en-iets-meer” was het spreiden en minimaliseren van de risico’s verbonden 
met landbouw, waarvan misoogst en ziekten onder de dieren natuurlijk de voornaamste zijn. 
Daarom zal een agrarisch regime in peasantmaatschappijen vrijwel steeds een gemengd regime zijn, 
gericht op de diversificatie van de teelten. Het ontstaan van gegroepeerde bewoning in dorpen kan 
vanuit een peasantmodel begrepen worden als een bijna-corporatistische beweging die de spreiding 
van de risico’s tot doel heeft (Hopkin 1980: 417 ev.). Het impliceert echter ook samenwerking en 
sociale stratificatie en bijgevolg ook een versterking van groepsidentiteit. 

14.5.2 Sociale structuur en hiërarchie 

Uit de hoger opgesomde kenmerken van een peasant-maatschappij vallen meteen de grote 
gelijkenissen op met de situatie die we schetsten voor het studiegebied. De basis van het landelijk 
nederzettingssysteem waren immers de boerderijen in inheemse traditie, bewoond door 
kernfamilies in een prestedelijke context. Voor zover blijkt uit het archeologisch onderzoek en de 
ruimtelijke samenstelling van de boerderijen en de woonkernen betrof het inderdaad complexen 
met een gemengde bedrijfsvoering en bijgevolg een maximale risicospreiding. Al bepaalde de 
landschappelijke matrix dat het accent daarbinnen op veeteelt lag, in deze niche trad er ook 
diversificatie in verschillende diersoorten op (schaap/geit; varken, rund) aangevuld met 
zoutwinning en -verwerking in het kustgebied. De duale primaire bezorgdheden van de 
peasantgemeenschappen voor de continuïteit van de familie door een goede oogst (zowel dierlijk, 
mineraal als plantaardig) en bijgevolg ook voor de status van de familie, wordt duidelijk door de 
ruimtelijke organisatie op het erf en de offers die men bracht. Het domein dat men met één 
kernfamilie kon bewerken was wellicht niet groot, al doet de vondst van gegroepeerde 
nederzettingen veronderstellen dat samenwerkingsverbanden en gedeelde risicospreiding tot de 
exploitatie van grotere arealen of specifieke taaklandschappen leidde. Deze dorpen -zoals in 
Evergem-Kluizendok bijvoorbeeld- kunnen inderdaad ook als exponent van een peasantsysteem 
gezien worden. Als vergelijkend voorbeeld voor het voorgestelde model kan het peasantsysteem 
gelden zoals dat in hetzelfde dekzandgebied van Binnen-Vlaanderen bij de census van 1571 nog 
bleek te bestaan. Daaruit bleek dat 70% van het grondbezit van de vrije peasants (kernfamilies) niet 
groter was dan 5ha; amper 12% was groter dan 12ha (Thoen 2004: 54). Vanzelfsprekend zullen 
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factoren zoals het grondbezit en de Heerlijke macht een rol hebben gespeeld in de omvang en de 
locatie van het grondbezit van de peasants. Toch geven deze cijfers waarschijnlijk goed aan wat de 
werkelijke hoeveelheid grond was die een doorsnee peasant-kernfamilie nodig had voor subsistentie 
of dat ze kon bewerken. Los van deze getallen staan evenwel de gemeenschappelijke gronden, 
ondermeer de bossen waarin dieren werden gehoed. 

De sociale organisatie aan de basis van de maatschappij zoals we die menen te kunnen deduceren 
uit de beschikbare data was dus zeker congruent met die van een peasantsamenleving, en dit zowel 
op het vlak van de nederzettingsstructuur, gemengde bedrijfsvoering als de sociale basisstructuur. 
Wel problematisch is de factor afhankelijkheid en grondbezit. Deze kan voorlopig heel moeilijk 
aangetoond worden, al achten we die zeer aannemelijk. Natuurlijk vormde de Romeinse staat an 
sich een hiërarchiërende factor par excellence, alleen al door een taxatiedruk van buitenaf op het 
inheems economisch, ecologisch- en sociaal systeem te plaatsen. Op zich alleen al is dit misschien 
wel al een afdoende sociaal stratifiërende factor, in de veronderstelling dat de belastingen geïnd 
dienden te worden en dat daarvoor personen moesten aangesteld die deze taxen in ontvangst 
namen en zich bijgevolg vanuit een machtspositie konden opstellen tegenover de peasants. Duncan-
Jones (1990) en Hopkins (1980) mogen het dan wel oneens geweest zijn over de wijze waarop de 
taxatie al of niet een start betekende voor een geheel of gedeeltelijke markteconomie, over het 
effect dat deze taxatie op de boeren in de tribale samenlevingen moet gehad hebben bestaat weinig 
discussie (cfr oa. Slofstra 1991: 188; de Ligt 1997: 136; Given 2004). Vanuit dit perspectief kan men 
dus zeker stellen dat de tribale structuur tot peasantstructuur evolueerde en dat er hiërarchie 
aanwezig was, nodig om deze maatschappijstructuur te genereren. Volgens Van Dam (1985: 114) was 
er gedurende de volledige Romeinse overheersing op sociaal vlak sprake van een structurele 
continuïteit van de pre-Romeinse, Gallische maatschappij. Hij ziet het veroverde Gallië als een land 
van “small local tyrannies” bijeen gehouden door informele patronage en geleid door een 
geromaniseerde elite. Een dergelijke these impliceert de continue en blijvende rol van de lokale 
elite. Ook vanuit deze optiek kan men dus stellen dat er sociale stratificatie moet geweest zijn. In 
hoeverre er echter binnen de samenleving van een studiegebied sprake was van duidelijke sociale 
stratificatie zichtbaar in afhankelijke arbeid en grondbezit is minder duidelijk en voorlopig 
problematisch. Bovendien is het verre van zeker dat de materiële manifestatie van deze sociale 
ordening ook daadwerkelijk in en door de materiële cultuur meetbaar is, gegeven het feit dat de 
cultureel-ideologische waarden in deze pastorale maatschappijen misschien daartoe andere 
referentiekaders uittekenden. We gaven zonet het voorbeeld van rijkdom die potentieel geëtaleerd 
kan zijn door de omvang van de kuddes, al of niet geassocieerd met martialiteit, een etnografisch 
frequent opgemerkt gegeven (Thomas 1965). Moderne culturele categorieën die rijkdom 
gelijkstellen met het bezit van een imposant huis hoeven dan ook niet per se een equivalente 
verklaring te zijn voor discrepanties zichtbaar in de materiële cultuur van het verleden. Het bouwen 
van een villa behoorde misschien wel tot een aan de leemgronden gebonden en daar in de habitus 
van de lokale gemeenschappen vastgelegde handelings- en referentiekader om status mee af te 
meten, dit betekent lang niet dat dit ook zo of altijd zo was in een andere landschappelijke en 
cultureel-ideologische context. Als deze status materieel gezien al kenbaar zou zijn dan zal het 
bovendien een zeldzaamheid zijn in vergelijking met de grotere aantallen afhankelijke 
nederzettingen, waardoor de kans tot ontdekking van dergelijke sites in een beperkt onderzocht 
gebied als het Vlaamse studiegebied natuurlijk klein is.  
Dat het gebied een sterk egalitaire sociale samenstelling kende is evenwel ook niet het geval. 
Complexen zoals Aalter-Langevoorde en Brugge-Refuge maken toch voldoende duidelijk dat 
statusverschillen bestonden en ook doorheen de tijd bestendigd kon zijn. Het complex van Brugge 
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suggereert wellicht nog het meest een mogelijke afhankelijkheid van bepaalde kernfamilies aan een 
sociaal superieure persoon of familie en ook in de structuur van de grafvelden zou dit kunnen 
blijken. Hoe duidelijk echter de aspecten van status ook mogen zijn in de beide nederzettingssites, 
voor geen van de twee genoemde complexen kunnen voldoende argumenten gevonden worden die 
een grote afhankelijkheid voor arbeid en grondbezit van sociaal lager gepositioneerde groepen 
aantonen, laat staan dat we deze theorie kunnen veralgemenen voor het volledige gebied. Het kan 
ook goed zijn dat de waargenomen differentiatie zich niet op groeps- doch slechts op familiaal vlak 
situeert en bijvoorbeeld de stichter van de boerderij betreft. 

14.5.3 Subsistentie en specialisatie. Een duale economische structuur 

Een ander, essentieel kenmerk van de peasantsamenleving bestaat in de dualiteit van de 
landbouweconomische structuur: enerzijds een gemengde subsistentielandbouw, anderzijds het 
vermarkten van een geproduceerde surplus, eventueel verbonden met specialisatie en innovatie in 
de productie om dit surplus te bereiken. Op dat vlak kunnen in het noorden van de civitas 
Menapiorum duidelijke aanwijzingen gevonden worden. De kweek van varkens voor ham, schapen 
voor wol en het zieden van zout op grote schaal kunnen zeker tot uitgebouwde nichespecialisaties 
gerekend worden die enige surplus konden opleveren. Deze drie daadwerkelijk in de contemporaine 
bronnen geattesteerde surplusproducten corresponderen met de respectievelijke landschappelijke 
deelcontexten en maken taaklandschappen van het gebied. Ze stemmen bovendien ook opvallend 
overeen met de economische specialisaties die daar ook in de vroege en volle middeleeuwen onder 
druk van de Graaf van Vlaanderen en de abdijen plaatsvonden: zout en schapenteelt in 
kustgebieden, schapen en varkensteelt op de bossen in dekzandgronden (supra). De directe 
inmenging van deze twee belangrijke machtsgroepen in deze rurale activiteiten is een bewijs voor 
de mogelijkheid tot surplusproductie in deze domeinen en bijgevolg van het winstgevend karakter 
ervan voor de machtshebbers, ook voor de Romeinse periode. 

Ook de veronderstelde wijziging in het agrarisch systeem vanaf het midden van de tweede eeuw 
door de introductie van de potstal kan goed in dit model begrepen worden. Specialisatie en 
innovatie zijn immers logische gevolgen van de aanwakkering van surplus in een 
subsistentiesysteem. Vanuit een economisch-antropologisch perspectief kan men stellen dat 
bepaalde aspecten binnen de landbouweconomie tot het niveau van de “Household Industry” 
evolueerden (Peacock 1982). Een goed voorbeeld hiervoor kan gevonden worden in de ontwikkeling 
van de pottenbakkersactiviteit binnen de Kust- of de LLW-stijlgroepen.  

De enorme groei van het aantal landbouwnederzettingen vanaf de Flavische tijd vindt mogelijk 
ook een verheldering in dit model. Slofstra (1991: 173; 183-184) veronderstelde al dat de installaties 
van de civitates in de noordelijke gebieden pas goed en wel doorgevoerd werden in de Flavische tijd, 
na de Batavenopstand meer specifiek. Het kan dan ook best zijn dat de definitieve en strakke 
uitbouw van het staatsapparaat met inbegrip van een regelmatige en systematische census en 
tribuutvordering pas goed en wel vanaf deze tijd tot stand kwam. De sterke kwantitatieve toename 
in nederzettingen waarvan ongetwijfeld veel nieuwe stichtingen vanaf de Flavische tijd, staat in dit 
kader mogelijk in verband met de nood tot het opbrengen van een vanaf nu door de staat geëist 
surplus. Waar dan de peasants vandaan kwamen die deze exploitatie realiseerden is een andere 
vraag. Een deel van hen moet zeker gedemilitariseerd zijn en terug als boer aan de slag zijn gegaan, 
een ander deel bleef in dienst bij het leger. De klimatologische en technologische omstandigheden 
mogen misschien gunstig zijn geweest en de materiële cultuur veel zichtbaarder voor ons, dit alles 
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neemt niet weg dat de sterke toename aan bewoning op amper twee generaties tijd volgens ons niet 
enkel uit inheemse bevolkingsaanwas kan ontstaan zijn en mogelijk door aanvulling van buitenaf 
werd tot stand gebracht. 

Op het vlak veranderingen in de basisstructuur van de landbouweconomie wijkt het gebied vanaf 
de Flavische tijd en tot in de derde eeuw in feite in weinig af van het economisch model dat voor het 
villagebied naar voor werd gebracht. De enige afwijkende basisvariabele is de aard van de 
geïntensifieerde grondstof die hier wellicht meer divers was en van dierlijke en minerale aard. Een 
ander essentieel verschil betreft evenwel de al of niet accumulatie van de opbrengsten. De vraag die 
zich hier dan ook stelt is hoe de producten uit het niveau van de subsistentie-economie in de 
markteconomie werden getild en onder welke vorm de gecreëerde meerwaarde al of niet 
terugvloeide naar de peasants. Voor de villalandschappen lijkt dit een makkelijker te beantwoorden 
vraag te zijn dan voor de inheemse nederzettingslandschappen. Hoger ontwikkelden we al een 
specifiek model voor het kustlandschap. 

Een belangrijke factor in deze discussie is zeker en vast de graad van monetarisatie van het 
gebied. Uit het onderzoek van J. Van Heesch (1991; 1998) en eerder Boersma (1967) voor Zeeland 
blijkt een opvallend minder dichte verspreiding aan munten in het studiegebied dan dat dit het 
geval is zuidelijker, in Nervisch gebied (Figuur 14.4). Volgens Van Heesch kan men dan ook zeker 
niet van een algemeen muntgebruik gewag maken (Van Heesch 1998: 116), wat ons inziens zelfs een 
under-statement is voor het Noord-Menapische gebied, gezien de manifeste schaarste aan munten 
op de meeste sites, ook sinds de toename van het archeologisch onderzoek. Dit patroon is zeker niet 
te verklaren door een mogelijke lagere bewoningsdichtheid; zoals we hoger al aangaven kende het 
gebied een dichte bewoning. Opvallend is wel dat de munten er sterk geconcentreerd voorkomen in 
centrale plaatsen zoals Waasmunster, Merendree en –net buiten het gebied- Kruishoutem. Andere 
“hotspots” in het muntverlies zijn de militaire installaties en -vici van Aardenburg en Oudenburg en 
de onmiddellijke omgeving van Gent (vicus en/of castellum). Dit beeld staat in schril contrast met 
de tussenliggende gebieden. Op enkele boerderijen kwamen sporadisch wel geïsoleerde munten aan 
het licht, doch deze zijn sterk beperkt in aantal, zelfs nu op meer systematische basis metaaldetectie 
toepassing begint te vinden bij opgravingen. Het beeld staat bovendien ook in oppositie met de 
situatie op de naburige leembodems waar wel een meer algemene verspreiding en grotere dichtheid 
aan munten naar voor komt.  

Het samenvallen van de hoge muntdichtheid met de leemgronden en het villalandschap 
enerzijds, en de muntschaarste met het zandgebied en de inheemse boerderijen anderzijds, is 
frappant te noemen. Hierin kan mogelijk een bevestiging gevonden worden voor de opvatting dat 
de graanproducerende villae sterk op de markt gericht waren en het surplus direct in monetair 
kapitaal werd omgezet, dat op zijn beurt lokaal werd geïnvesteerd. Voor de zandgronden en het 
kustgebied is de situatie blijkbaar verschillend. Twee verklaringen dringen zich daarbij op. Ofwel 
kreeg de peasant de opbrengst niet in handen en werd ze onmiddellijk als tax afgeroomd, zei het in 
natura, zei het in geld. Ofwel kreeg hij de opbrengst wel in handen maar niet in monetaire vorm. 
Nauw hiermee verbonden is een eventuele derde optie die erin bestaat dat de opbrengst té laag was 
om materieel tot uitdrukking gebracht te worden. Specifiek voor het kustgebied leverde de 
grootschalige aanmaak van zout en zoutproducten blijkbaar ook geen aanleiding tot de opvallende 
accumulatie van status en hiërarchie, als die tenminste al materieel tot uitdrukking werd gebracht 
(supra). Voor dit gebied zijn er echter enkele goede argumenten die ervoor pleiten dat de 
surpluswaarde rechtstreeks op het niveau van de civitas en de Romeinse staat terecht kwamen en 
bijgevolg buiten uit het lokale economische circuit vielen. In de centrale plaatsen of via de 
legerkampen vond naar alle waarschijnlijkheid de transfer van de zoutproducten in staatskapitaal 
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plaats. Voor de niet-kustgebieden is het dan ook aannemelijk dat de surplusproducten via middlemen 
op de boerderij of op de markten in de lokale centra en de militaire vici geruild werden tegen 
goederen of diensten of er als tribuut in natura werden ingezameld. De Ligt wees in deze context op 
het belang van de functie van periodische markten als periodieke centrale plaatsen (de Ligt 1997: 
10). Volgens Tacitus (Historiae, 4, 15) vielen de Cananefaten tijdens de Batavenopstand “opkopers en 
koopmannen aan die verspreid over het land waren zoals in vredestijd”. Deze passage illustreert 
meer dan waarschijnlijk ook voor het studiegebied effectief het bestaan van een systeem van 
middlemen en rondreizende handelaren. Ze vormden blijkbaar een transactiemechanisme tussen de 
semi-autarkische economie van de lokale peasant-gemeenschappen en de wijdere monetaire 
economie van het Romeinse rijk. 

 

 

Figuur 14.4 Verspreiding van de muntvondsten in het noorden van de civitas Menapiorum en het 
aangrenzend Nervisch gebied (naar Van Heesch 1998). 

Het centrale-plaats model zou ook een goede verklaring kunnen zijn waarom het muntgeld vooral 
tot die groepsnederzettingen beperkt bleef: de personen die geheel of deels opgenomen waren in de 
monetaire economie waren in deze plaatsen gevestigd en niet of veel minder in de boerderijen. Voor 
de vroeg-Romeinse tijd maakte Slofstra al een vergelijkbare veronderstelling waarin hij stelde dat de 
pagus-elite in de tribale pagus-centra gevestigd was en er ook de belastingen inzamelde (Slofstra 
1991: 175). Het is in onze visie goed mogelijk dat dergelijk systeem ook later nog in zwang was. 
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Centrale plaatsen waren daarmee transactieloci tussen de peasant subsistentie-economie en de 
wijdere globaal-economische context van de Romeinse markteconomie. Hun strategische ligging 
nabij water en landwegen en vaak op de grens tussen verschillende landschappen is hier zeker een 
bijkomend significant element in. In de lokale centra of castella kon de agrarische surplus 
geconverteerd worden tot monetair geld. Dit leidde tot accumulatie van geld bij enkele personen 
wiens culturele achtergrond, identiteit en ook opvattingen over de verwerving van kapitaal wel het 
gebruik van een monetair systeem inhielden en die ook dichter aanleunden bij andere provinciaal-
Romeinse of zelfs Mediterrane vormen van culturele identiteit. Het is wellicht niet toevallig dat net 
in de vici we de weinige voorbeelden van statusuitdrukking aantreffen in niet-inheemse 
vormentaal. De funeraire peiler uit de begraafplaats van Waasmunster-Pontrave (Van Hove 1996) is 
hier een voorbeeld van. In deze context past ook het door Vermeulen voorgestelde model van de 
lokale centra als stimuli voor de Romanisatie van Noord-Gallia Belgica (Vermeulen 1995). Het is 
mogelijk ook niet toevallig dat muntschatten –voor zover hun vondstcontext of het gebied 
archeologisch goed gekend is- vaak in de buurt van centrale en/of militaire plaatsen aan het licht 
kwamen4. Ook is het mogelijk dat het leger zelf, indien het er gevestigde bases had, de motor 
vormde voor de afname van de surplus en de input van geld in de lokale gemeenschappen. Aarts 
(2000: 65) ziet zo de surplus in het rivierengebied rechtstreeks op de militaire markt van de nabije 
Limes gaan. De chronologische distributie van de munten loopt er ook sterk gelijk met de aantallen 
aanwezige troepen in het gebied. Dezelfde situatie zou zich voor het studiegebied kunnen gesteld 
hebben in de late tweede, derde en vierde eeuw, wanneer troepenconcentraties zich installeerden 
bij de kust en wellicht ook binnenlands. Zeker voor de kustgebieden is dit een mogelijk valabele 
verklaring voor de “bloei” die Thoen (1981) er noteerde voor de derde eeuw. 

De circulatie van muntgeld was naast ruimtelijk en sociaal, echter ook chronologisch 
gedifferentieerd. Het muntdiagram van de recent ontdekte muntenconcentratie in de vicus van 
Merendree is hier sterk illustratief voor5(Figuur 14.5). Het patroon moge misschien wel het gevolg 
zijn van een deels religieus bepaald verliespatroon gezien de vondstassociatie met bronzen 
godenbeeldjes (supra), toch weerspiegelt ze goed de aanvoer van munten in het gebied. De twee 
meest opvallende vaststellingen daarbij zijn de piek in de periode 69-192AD en een significant lager 
aantal in de derde en de vierde eeuw. Dit patroon is vrij consistent met meer algemene patronen 
voor het West-Romeinse Rijk (Van Heesch 1998: 109) zelfs al is er binnen deze trend vaak site-
gebonden differentiatie te zien (zie bijvoorbeeld de piek onder Hadrianus in Waasmunster-Pontrave: 
Van Heesch 1998: 114).  

Uit bovenstaande blijkt ons inziens dan ook de ondergeschikte rol van de geldeconomie voor de 
kernfamilies van de boerderijen. Als muntgeld al een functie had voor deze boeren, dan was die 
eerder symbolisch. Lokale centra en militaire kampen daarentegen lijken op basis van de 
muntverspreiding de transactieplaatsen bij uitstek te zijn geweest waar het surplus van de 
subsistentielandbouw geaccumuleerd en geconverteerd werd tot staatskapitaal. 

                                                             
 
 
4 Voorbeelden zijn de muntschatten van Aartrijke, Aardenburg, Belsele, Waasmunster, Roksem gelegen in of nabij gekende 
militaire of civiele centra. De schatten van Oedelem en rond Gent (Destelbergen, Mariakerke, Sint-Denijs-Westrem) liggen 
waarschijnlijk nabij een dergelijk centrum. 
5 Onderzoek uitgevoerd door Prof. dr. K. Verboven, Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent. Bij het ter perse gaan 
bedraagt het totaal aantal gevonden munten in een concentratie van 500m² op een akker 201 exemplaren waarvan 70% 
determineerbaar was. 
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Figuur 14.5 Merendree-Molenkouter. Verdeling van de munten volgens regeringsperioden van de keizers 
(n= 135). (Determinatie: Prof. dr. K. Verboven, Universiteit Gent). 

14.5.4 Een vergelijking met de middeleeuwen 

De gesuggereerde situatie van nichespecialisatie binnen een subsistentie-economie die 
landschappelijk gedifferentieerd is, roept in elk geval duidelijke parallellen op met de voor de 
middeleeuwse periode ontwikkelde socio-agrosystemische benadering. Een socio-agrosysteem 
wordt gedefinieerd als een regionale productiestructuur met specifieke sociale relaties die de 
productie en de reproductieve methoden bepaalden (Thoen 2004; Thoen & Soens 2007). Essentiële 
elementen hierin waren de bodem en het landschap, de sociale structuren en machtsverhoudingen, 
de grootte van de bedrijven, de arbeidsrelaties, de agrarische technologie en de verbanden met 
andere agro-systemen. Binnen Vlaanderen zien de auteurs twee grote agro-systemen: het 
kustgebied en het binnenland, onderscheiden die landschappelijk bepaald zijn maar natuurlijk ook 
belangrijke socio-economische verschillen weerspiegelen. Het ontstaan van specialisatie in 
wolproductie in Vlaanderen (driehoek Gent-Brugge-Ieper) in de periode 10de - 12de eeuw werd in 
grote mate door de Graaf zelf gestimuleerd door de peasants via de rentestructuur en binnen de 
mogelijkheden van het landschappelijke kader in een welbepaalde agrarische regimestructuur te 
dwingen. Bovendien bezat de graaf zelf ook meer gespecialiseerde bedrijven. Volgens Thoen & 
Soens (2007) impliceerde dit niet dat de bestaande peasantstructuren daardoor volledig 
marktgeoriënteerd geraakten. De productie diende ook in eerste instantie in de eigen behoeften te 
voorzien. Later, wanneer de specialisatie ook bij de peasants toename kan er beter gewag gemaakt 
worden van een commerciële overlevingseconomie. De markt bepaalde meer en meer de mate van 
inkomen van de peasant. Dit door Thoen en Soens naar voor gebracht model is goed toepasbaar op 
de Romeinse periode. Het illustreert enerzijds de grote rol van de autoriteiten in het exploiteren van 
het landschap maar evenzeer de trage ontwikkeling van de bestaande peasantmaatschappij die in 
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eerste instantie op zichzelf en overleven was gericht. Het door de auteurs gesuggereerde niveau van 
specialisatie waarbij peasants zich quasi volledig richten op een activiteit is voor de Romeinse 
periode wellicht zeker niet te veralgemenen en een commerciële overlevingseconomie willen we de 
situatie in die tijd dan ook zeker niet noemen. 

14.6 Een sociaaleconomische crisis onder Marcus Aurelius en 
Commodus 

14.6.1 Inleiding 

De verspreiding en de chronologie van de nederzettingen in het gebied vertonen een opmerkelijke 
breuk op het einde van de tweede eeuw en de vroege derde eeuw, i.c. onder de regeringen van 
Marcus Aurelius, Commodus en eventueel nog Septimius Severus. Sommige oude of grote agrarische 
complexen hielden in deze tijd op te bestaan of krompen drastisch in (supra). Andere factoren zoals 
het verschijnen van legerkampen in meerdere plaatsen, het verstoppen van muntschatten en 
veranderingen in het handelspatroon wijzen op belangrijke veranderingen in de maatschappij. 
Daarmee wordt het bestaan gesuggereerd van een sociaaleconomische en / of militaire crisis in het 
gebied tussen 175 en 200AD.  

Natuurlijk is het aantal beschikbare opgravingsgegevens om dit fenomeen exact te gaan 
kwantificeren en te duiden in de huidige onderzoeksstand uitermate beperkt. Toch denken we er 
een historische realiteit in te zien, te meer omdat ook andere bronnen dan enkel de ruraal-
archeologische de these ondersteunen. De sterke vermindering of de breuk in de landelijke 
bewoning kort voor 200AD lijkt in het binnenland evenwel geen aanleiding gegeven te hebben tot 
een volledige ontvolking. Eerder kunnen we in de huidige onderzoeksstand gewag maken van een 
inkrimping of herlokalisatie van de bewoning. Anderzijds is er zeker in het Vlaamse kustgebied een 
bloei op te merken tijdens de derde eeuw (Thoen 1981), tenminste, afgaande op de materiële cultuur 
die her en der verspreid en helaas zonder eenduidige context aan het licht kwam. Anders is het 
gesteld met de occupatie in de laat-Romeinse tijd. Vanaf het derde kwart van de derde eeuw onder 
het Gallische Rijk van Postumus schijnt de bewoning nog sterker teruggelopen te zijn. De redenen 
hiervoor zijn evident en kunnen op het macropolitieke vlak gesitueerd worden; met de mogelijke 
crisis een eeuw eerder hadden ze wellicht weinig verband.  

Al veel eerder werd vooral door De Maeyer (1937; 1944: 13-20) en later door Thoen (1990; 1991) en 
vele anderen gewezen op de grote instabiliteit die Gallia Belgica in de late tweede eeuw kenmerkte. 
Het feit an sich van het bestaan van een crisis is dus genoegzaam bekend. De genoemde auteurs 
leidden de crisis af uit de chronologie van de villadomeinen, de steden, het muntschattenpatroon, 
de oprichting van castella en de verstoring van het handelsnetwerk. Aan dit lijstje voegt zich voor 
de civitas Menapiorum de breuk in de landelijke bewoning toe. De Maeyer en Thoen, daarin later 
gevolgd voor het gebied door Vermeulen (2001), brachten de gebeurtenissen in verband met de in 
de bronnen geattesteerde invallen van de Chaucen in de jaren 170-174AD en dichtten deze piraten 
de plundering van grote delen van Gallia Belgica toe. In onderstaande paragrafen zullen we trachten 
aan te tonen dat de gebeurtenissen op het Noord-Gallische platteland tijdens het laatste kwart van 
de tweede eeuw in een veel complexere sociaaleconomische context en in een langere tijdsperiode 
moeten gesitueerd worden. De invallen van de Chauci zijn daarbij wellicht eerder het gevolg dan de 
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oorzaak van de feiten en hoogstens één van de vele schakels in een ketting van gebeurtenissen 
waarvan de oorsprong meer dan waarschijnlijk deels in de peasant-samenleving zelf gezocht dient 
te worden. In onderstaande uiteenzetting wordt dieper ingegaan op de bronnen en de mogelijke 
verklaringen en gevolgen voor de crisis. 

14.6.2 De chronologie en de locatie van de gebeurtenissen 

Binnen het studiegebied zijn er op meerdere sites aanduidingen voor een diepe crisis op het einde 
van de tweede eeuw. Grote agrarische nederzettingen zoals Aalter-Langevoorde, Destelbergen-
Eenbeekeinde, Evergem-Kluizendok, Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld-The Loop of Brugge-Refuge 
vertonen op dat moment immers sporen van gebeurtenissen met zware gevolgen in het leven van 
de boerenfamilies. In Aalter houdt de eeuwenoude bewoning in zone I zelfs op na er meer dan 400 
jaar te hebben bestaan. Een opgave werd ook vastgesteld in het ontginningscomplex Zandeken en 
een groot deel van het complex Hultjen uit Evergem-Kluizendok. Andere sites zoals Brugge-Refuge 
krompen drastisch in en vertoonden een meer beperkte occupatie in de derde eeuw. Ook de vicus 
van Waasmunster-Pontrave en de villa van Belsele (Bourgeois & Thoen 1986) in het Waasland 
vertonen tekenen van crisisgebeurtenissen. Op nog andere vindplaatsen zijn er aanwijzingen voor 
grondige herstructureringen. In Destelbergen-Eenbeekeinde is er zo sprake van een sterke 
herstructurering in de bewoning op het einde van de tweede eeuw (De Laet, Thoen & Bourgeois 
1986: 50). Net buiten het onderzoeksgebied in Kerkhove nabij Oudenaarde werd de baanpost na een 
brand in steen herbouwd en van een verdedigingsgracht en een zware palissade voorzien (De Cock 
1996). Er zijn ook geen aanduidingen voor het oprichten van nederzettingen in deze tijd. Hoger 
wezen we ook al op de breuk die ook uit de dateringen van archeologische structuren op basis van 
14C-diagrammen en vooral dendrochronologie naar voor komt. 

De exacte chronologie van de calamiteiten is moeilijk uit de klassieke dateringstechnieken af te 
leiden. De meeste dateringen zijn immers gebaseerd op aardewerk dat hoogstens een 
nauwkeurigheid tot op een kwart eeuw toelaat: late tweede tot vroege derde eeuw: 175-200/210AD. 
Het is een klassieke materiaalhorizont die zich kenmerkt door het geassocieerd voorkomen van 
enkele typische importgroepen in aardewerk zoals geverniste Rijnlandse bekers, terra sigillata uit 
de Antonijnse massaproductie van Lezoux en de eerste producten uit de pottenbakkerscentra van 
Rheinzabern en Trier, evenals de eerste Dr. 45 mortaria. Metaalglanzend aardewerk uit Trier en de 
Argonnen en de geverniste bekervorm Niederbieber 33 ontbreken in deze horizont nog zo goed als 
volledig. Deze horizont werd teruggevonden op meerdere sites, en is heel karakteristiek als 
opvulling van potstallen en waterputten in het gebied (Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld & The Loop, 
Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen,…). Binnen het gebied zijn er ook enkele numismatische indicatoren. 
Zo leveren munten van Marcus Aurelius en Commodus uit de potstallen van Aalter-Langevoorde, 
Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld en Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen een terminus post quem voor hun 
opgave. Ook enkele muntschatten in en rond het onderzoeksgebied zoals deze van Aartrijke (2x) en 
Mespelare dateren uit de regeringsperioden van M. Aurelius en Commodus. Opvallend is ook de 
forse daling in het aantal munten na 180/190AD in het muntenspectrum van Merendree, een 
fenomeen dat ook zuidelijker in de vici van Asse-Kalkoven, Kruishoutem, Velzeke, Waasmunster en 
Pommerouel pertinent is (Van Heesch 1998: 11 e.v.). We moeten volgens Van Heesch en Verboven 
(pers. meded.) er wel rekening mee houden dat het muntpatroon een deels vertekend beeld kan 
opleveren en eerder door macro- en geldeconomische oorzaken (langere circulatietijden van het 
geld of grootschalige aanmunting van bronsgeld) dan enkel door historische feiten kan verklaard 
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worden (Van Heesch 1998: 97 -116). Toch denken we dat de totaliteit van de gegevens in acht 
genomen, er wel degelijk sprake is van intense gebeurtenissen in het gebied die numismatisch 
zichtbaar zijn. Als er zich duidelijke rupturen aftekenen in andere bronnen dan numismatische, dan 
moeten deze zich ook minstens ten dele vertalen in het spectrum aan munten. Het mag dan ook 
zeker niet uitgesloten worden dat een deel van patronen die zich reveleren uit de muntvondsten 
daadwerkelijk contemporaine indicaties zijn van desastreuze gebeurtenissen. 

De vaststellingen die we voor het noorden van de civitas Menapiorum maken staan overigens 
zeker niet alleen binnen Gallia Belgica en Germania Inferior. Van Enckevort (2001: 386) wees voor 
Nederland in dezelfde periode op grote herstructureringen in meerdere landelijke nederzettingen 
zoals Hoogeloon, Venray-Hoogriebroek en Oss-Westerveld. Hij vermelde ook op de oprichting van 
een stadsmuur en de versteviging van de wal en gracht rond Nijmegen onder Marcus Aurelius. In 
dezelfde tijd werden schatten verstopt in de stad en woedde er een grote stadsbrand die de tempel 
in de as legde. In Empel (Roymans & Derks 1994: 25) schijnt hetzelfde gebeurd te zijn. Tongeren 
kende in dezelfde tijd eveneens een brand (Vanderhoeven et al. 1991: 113). Vlak ten noorden van het 
onderzoeksgebied in het Heliniumgebied van Zuid-Holland stelde de Bruin (2005: 30) vast dat 
twintig nederzettingen (44%) ophielden te bestaan in de tweede helft van de tweede eeuw op 
hetzelfde moment dat de militarisatie van het gebied toenam. Heeren (2002: 36) kwam voor het 
Maas-Demer-Scheldegebied tot vergelijkbare conclusies en stelde vast dat 26% van de 
nederzettingen in die tijd in onbruik geraakten. Willems (1981: 78-88) had eerder al voor het 
oostelijk rivierengebied opgemerkt hoe weinig nederzettingen er nieuw werden opgericht tussen 
175 en 275 en hoe menig grafveld in onbruik geraakte, terwijl er andere net nieuw verschenen. 
Vanuit paleo-ecologische hoek stelde Groenman-Van Waateringe (1983: 147-154) op basis van de 
pollendiagrammen dat al vanaf het midden van de tweede eeuw er een opgave van akkers 
waarneembaar is, gepaard gaande met een herbebossing. De oorzaken hiervoor worden gezocht in 
een overexploitatie van de té schrale zandgronden. In het Rijnland werd in sommige deelgebieden 
een vermindering van de bewoning opgemerkt die men als de “Siedlungseinbruch um 200” 
omschreven heeft (Gechert & Kunow 1986: 390-392). Zuidelijker in Noord-Frankrijk lijstte Thoen 
(1991: 194) vernietigingshorizonten op in zowat alle grote steden. Amiens, Arras, Bavay en 
Thérouanne werden tussen 160 en 180AD geteisterd. De enige uitzondering schijnt de stad en 
vlootbasis van Boulogne te zijn geweest. Verder zuidelijker nog in Bretagne kon Galliou (1981: 261-
262) de vernieling van enkele villae en een concentratie van muntschatten uit de late tweede eeuw 
noteren en in Centraal-Frankrijk waren er onlusten bij de Sequani (Scriptores Historia Augusta, 
Marcus Aurelius, XXII). Nog voor Bretagne vestigde Picard (1987) de aandacht op het feit dat twee 
Britse legioenen na 181AD optraden “tegen de Armoricanen”, wat op ernstige interne problemen 
duidt in het gebied. 

Het is zeer duidelijk dat de vaststellingen die we voor het studiegebied kunnen maken er zeker 
niet specifiek voor zijn. Ze kaderen in een zeer algemene golf van crisis die grote delen van het 
Noordwestelijk deel van het Romeinse Rijk heeft geteisterd. Deze periode ging ook gepaard met 
ernstige problemen in andere delen van het Rijk en voor een goed begrip van de situatie in Noord-
Gallië is het dan ook essentieel om ook deze gebeurtenissen te analyseren en in onderling verband 
te brengen. Eén verklaring die het debat de twee laatste decennia overheerste was de these van De 
Maeyer (1944) en Thoen (1991) met betrekking tot de invallen van de Chaucen. 
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14.6.3 Gallië in crisis tussen Marcus Aurelius en Septimius Severus 

Tussen 171/2 en 174 vielen de Chaucen, een stam afkomstig uit het Elbemondingsgebied Gallia 
Belgica binnen. H. Thoen beschreef uitvoerig (1991) de bronnen en de archeologische feiten die hier 
mee in verband staan. Het belangrijkste historische feit dat uit de bronnen blijkt is dat Didius 
Iulianus, gouverneur van Gallia Belgica,“op tumultueuze wijze” troepen ronselde in de provincie zelf 
om aan de invallen het hoofd te bieden. Blijkbaar gebuerde dit met succes gezien de eerbetuigingen 
en promotie die hij mocht ontvangen. Thoen hecht een grote waarde aan deze invallen als 
verklaring voor de vele uitingen van een crisis in Gallia Belgica en niet in het minste voor de 
brandlagen en de muntschatten. De oprichting van de castella in Maldegem, Oudenburg en 
Aardenburg worden door hem in direct verband gebracht met de tegenreactie van Rome. Een munt 
van Marcus Aurelius uit 170/171 levert een treffende terminus post quem voor de oprichting van 
het Maldegemse kamp. 

Toch zijn er tegen de argumentatie van Thoen meerdere elementen in te brengen die zijn stelling 
nuanceren en op de aanwezigheid van een dieper liggende oorzaak voor de gebeurtenissen uit de 
late tweede eeuw wijzen. Deze doen niets af van het feit dat de Chaucen wel degelijk onze gewesten 
binnenvielen en dat Rome een tegenreactie op gang bracht. Ze wijzen er wel op dat de invallen 
plaatsvonden in een brede en langdurige context van destabilisatie van het Imperium en niet in het 
minst in de noordelijke gebieden zelf. Op zich is het overigens heel ongeloofwaardig dat de kleine 
stam der Chaucen in staat was om in een enorm gebied van de Rijn tot de Somme dermate grote 
verwoestingen aan te richten op een kleine tijdsspanne. Er mogen dan misschien wel geen troepen 
gelegerd zijn geweest zoals Thoen argumenteerde, het is bijzonder ongeloofwaardig dat men zich in 
de steden en op het platteland steeds zou neerleggen bij de pirateninvallen. Bovendien lijkt het wel 
heel overmoedig om een grote stad als Nijmegen in volle Limeszone en in het hart van het militair 
apparaat in de as te leggen. Bovendien bestrijken de problemen zoals ze zich archeologisch maar 
ook historisch laten vastleggen een periode van meer dan 30 jaar. Eén generatie aan problemen dus 
die moeilijk en alleen op een inval in de jaren 170 terug te voeren is. We zijn dan ook de mening 
toegedaan dat de Chauceninvallen in het noorden van de civitas Menapiorum en andere gebieden 
van Noord-Gallië in een bredere context moeten begrepen worden en eerder een gevolg dan een 
oorzaak zijn van de toestand in de late tweede eeuw. Al eerder wees M. Erdrich (2004) er op dat we 
de Chaucen-these moeten nuanceren. Hij wees ook op de bredere context van gebeurtenissen in de 
late tweede eeuw die zowel oorlogen als een grote pestepidemie omvatte. 

De regeringsjaren van Marcus Aurelius, Commodus en Septimius Severus waren inderdaad 
bijzonder turbulente jaren, ook voor Gallië. Sommige gebeurtenissen speelden zich af ver weg van 
Gallia maar hadden er toch een onrechtstreekse impact op. Andere zaken grepen plaats in Gallia zelf 
en waren eens zo destructief. Meerdere feiten wijzen op een verregaande en algemene destabilisatie 
van de sociaaleconomische structuur en op een grote druk op de boerengemeenschappen. We 
sommen de voornaamste oorzaken van destabilisatie op. 

Een eerste gebeurtenis betreft de pestepidemie die onder Marcus Aurelius en ook nog onder 
Commodus meerdere malen huishield. Ze sloeg hard toe in 166AD, nadat ze via soldaten van Lucius 
Verus uit Seleucia in Gallia en het Rijnland was binnengebracht (Scriptores Historiae Augustae, Marcus 
Aurelius, XIII, 5). De keizer zelf bezweek overigens aan die pest.  

Van 166 tot 175AD en tussen 177 en 180AD had M. Aurelius het ten tweede zeer hard te verduren 
in de zogenaamde Marcomannenoorlogen. In deze strijd hield een Germaans stammenverband van 
Quaden, Longobarden en Marcomannen, aangevuld met Jazygen, een Sarmatische nomadenstam, 
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verwoestend huis in Raetië en Pannonië. De langdurige en financieel uitputtende gevechten 
speelden zich af in het Midden-Donaugebied en werden door Rome slechts met de grootste moeite 
gewonnen (Birley 1987: 177). Deze militaire campagnes waren bovendien erg belastend voor de 
staatskas. Om een grote campagne tegen de Marcomannen te beginnen moest Marcus Aurelius zelfs 
een grote, twee maanden durende veiling van Keizerlijke eigendom organiseren; de staatskas was 
blijkbaar volledig leeg (Scriptores Historiae Augustae, Marcus Aurelius, XVII, 21, 8). Een verhoging van 
het tribuut en een beter toezicht op de inning ervan door keizerlijke vertrouwelingen is een logisch 
gevolg van dergelijke catastrofale financiële toestand. Dit wordt bevestigd door een inscriptie 
waarin senator Vettius Sabinianus onder Marcus Aurelius naar de Tres Galliae gezonden werd “om de 
rekeningen na te zien” (Drinkwater 1984: 76). Alhoewel nog meer directe bewijzen ontbreken moet 
de acute nood aan cash tot een grote belastingdruk op de peasants hebben geleid. Deze moet zeker 
hard voelbaar zijn geweest in gebieden met een schrale bodem. Slofstra (1991: 188) ziet zo de 
terugval van de bewoning in het Maas-Demer-Scheldegebied als het resultaat van een sterk 
toegenomen taxatie en een verminderd geldgebruik. 

Het derde en grootste probleem voor Gallia bestond uit de opstand van Maternus, ook wel Bellum 
Desertorum genoemd. Deze werd beslecht in 185/186AD na wat een lange en grote opstand van 
peasants en muiterij in het leger in Gallia en Hispania moet zijn geweest, en zeker niet het werk van 
één opstandeling. De historische bronnen zijn misschien wel schaars maar desalniettemin zeer 
duidelijk. In de Vita Commodi (V, 16, 2) wordt melding gemaakt van volgende passage: “et ante bellum 
desertorum caelum arsit”: “voor de oorlog van de deserteurs stond de hemel in vuur”, een niet mis te 
verstane omschrijving van de ernst en omvang van de gebeurtenissen. In het Vita Pescenni Nigri (V, 
3-4) wordt duidelijk dat Pescennius Niger, in opdracht van zijn toenmalige vriend en gouverneur 
van Gallia Lugdunensis, de latere keizer Septimius Severus, moest optreden tegen een grote bende 
deserteurs die in grote getale in Gallië huishielden: “Et Pescennius quidem Severo eo tempore, quo 
Lugdunensem provinciam regebat, amicissimus fuit; nam ipse missus erat ad comprehendendos desertores, qui 
innumeri Gallias tunc vexabant”. Alföldy (1971) wijdde een zeer belangrijke studie aan de Bellum 
Desertorum. Daaruit blijkt dat de campagne van Niger in de jaren 185-189AD gedateerd moet 
worden. Ook wijst Alföldy op een inscriptie uit de tweede helft van 185AD waarin de Legio VIII 
Augusta de erenaam Pia Fidelis Constans Commoda kreeg van de keizer, na succesvol een zware 
belegering door binnenlandse vijanden in haar eigen kamp (!) in Argentoratum (Straatsburg) doorstaan 
te hebben. Ook de militaire rechtspraak die een legioenslegaat van het Legio VIII Augusta uitsprak 
blijkens een wastafeltje uit Rottweil gedateerd in 12 augustus 186AD (Egger 1958) duidt volgens 
Alföldy op de activiteiten van het legioen in het neerslaan van de opstand in 185AD. 

Het opstandig gebied en de tijdsspanne van de onlusten waren echter veel ruimer dan het 
Rijnland en 185AD en Alföldy (1951: 371-372) zelf geeft aan dat dit slechts een brand was die al veel 
langer woedde over een zeer groot gebied. Uit de bronnen blijkt immers hoe Maternus grote 
groepen achter zich kreeg en een ware ravage aanrichtte. De aan Herodianus toegeschreven Historia 
Augusta (1, 10) verhaalt in het bijzonder de gebeurtenissen: 

…maar ervoor werd een ander complot tegen Commodus georganiseerd. Het betrof 
een vroegere soldaat, genaamd Maternus, die menig vreselijke misdaden had begaan. 
Hij deserteerde uit het leger, daarbij andere overtuigend met hem mee te vluchten. 
Snel verzamelde hij een enorme bende van vrijbuiters. Eerst vielen ze dorpen en 
boerderijen aan, maar wanneer Maternus een aanzienlijke som geld had verzameld, 
verzamelde hij een nog grotere groep criminelen door hen uitzicht te beloven op een 
genereuze buit en een fair aandeel erin. Als een gevolg hiervan leken zijn mannen 
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geen vrijbuiters meer maar vijandelijke troepen. Ze vielen nu de grootste steden aan 
en lieten alle gevangen vrij, ongeacht de redenen van hun gevangenschap. Door hun 
vrijheid te beloven overtuigde hij hen zijn groep te vervoegen in ruil voor de diensten 
die hij hen had bewezen. De schurken zwierven over geheel Gallië en Spanje, ze vielen 
de grootste steden aan. Weinige ervan zetten ze in brand, maar de rest lieten ze 
achter nadat ze hen plunderden. Wanneer hij hoorde over deze ontwikkelingen zond 
Commodus, in een zeer grote woede, bedreigende boodschappen naar de gouverneurs 
van de betrokken provincies, hen daarbij nalatigheid verwijtend en hen bevelend een 
leger te lichten om weerstand te bieden aan de schurken….. 

Dit is een naar ons gevoel uitzonderlijk belangrijke passage die de gebeurtenissen in Gallia en het 
studiegebied in een ander daglicht stelt en het is moeilijk begrijpbaar dat met deze informatie geen 
rekening werd gehouden in eerdere studies terzake. Thoen (1991: 198) erkende wel het bestaan van 
deze opstanden maar dichtte hen een zeer beperkte impact toe en legde de oorzaak van de 
plunderingen en branden in de steden bij de Chauci: 

….le fait que beaucoup de chefs lieux et de grands vici du Nord de la Gaule … furent 
entièrement ravagés entre 170 et 180, ne peut relever d’évenèments locaux ou 
accidentels mais sont, bien au contraire, le résultat de saccages planifiés et combinés. 
A notre avis, les Chauques nottament en seraient les grands responsables. 

Uit de bronnen blijkt evenwel zeer duidelijk hoe steden wel degelijk ten prooi vielen aan de opstand 
van Maternus. Het is ook logischer om te veronderstellen dat eerder muitende soldaten of 
opstandige bevolking de eigen grote steden aanvielen dan dat een stam van piraten dat deed die 
zich steeds in vijandig territorium bevond. Een letterlijke lezing van de bron wijst ook de 
grootschaligheid van de operatie en op het feit dat ook dorpen (vici) en boerderijen ten prooi vielen. 
Ook dit stemt overeen met de uitgestrektheid en de aard van de archeologisch vastgestelde feiten. 
De dateringen van de gebeurtenissen die zich meestal tussen 160-180AD of in “de late tweede en 
vroege derde eeuw” bevinden sluiten overigens goed aan met het neerslaan van de opstand in 185. 
Anderzijds zijn er nog meerdere andere mogelijke verklaringen en hoeven dus niet alle opgaven 
terug te voeren zijn tot dezelfde oorzaak. 

Er heerst in de literatuur een vrij grote consensus omtrent de grootschaligheid, de 
langdurigheid, het karakter en de oorzaken van de Maternus-opstand. Sommigen zien Maternus 
eerder als een icoon van een bredere beweging, wat we goed mogelijk achten. Thompson (1952: 12-
13) heeft het over:  

…the revolt of Maternus is in its magnitude and doubtless in its purpose too, without a 
parallel in the earlier history of the empire … but the movement was clearly much 
more than an affair of army deserters. Its very scale indicates that it was a dangerous 
uprising of the submerged classes of Gaul and Spain: it was the overture of the 
bagaudae.  

De zware belastingsdruk en de overrecrutering onder Marcus Aurelius worden als voornaamste 
oorzaak van de opstand gezien. MacMullen (1966: 195) onderschreef deze these en vernoemde ook 
de raids aan de noordelijke grenzen (Chauci?) als mogelijk oorzaak van de voedingsbodem voor de 
opstand. Recent nog trok Grünewald (2004: 124 e.v.) de connectie met de bagaudae (infra) in twijfel, 
maar onderschreef het belang en de impact van de gebeurtenissen met Maternus wel. Hij trok wel 
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de aanname in twijfel dat alle gebeurtenissen met de revolte van Maternus (die hij in essentie als 
een militaire opstand ziet) in verband te brengen zijn. Niettemin schrijft hij:  

Now this series of incidents, strung together to form a chain of evidence, may well 
indicate that a number of regions in the general area of Gaul and the Germanies 
suffered warlike incidents under Commodus, probably the result of military threat, 
political instability and social crisis. Maternus’ rebellion may without any doubt, be 
seen as the manifestation of the last (Grünewald 2004: 131). 

Het oproer moge met de dood van Maternus in 187AD dan wel ogenschijnlijk de kop zijn ingedrukt, 
enkele factoren wijzen er op dat in Gallië de lont nooit geheel uit het kruitvat is verwijderd. In de 
jaren 205-207 werd immers vanuit Bonn onder leiding van Iulius Severus Castinus een expeditie 
gevoerd tegen “afvalligen en rebellen” (adversus defectores et rebelles) in Gallië (Drinkwater 1984: 84-
85). Voor 213AD nog meldt Dio (77, 14, 3-4) dat groepen van de oceaankust en de Elbe-monding 
aanvallen uitvoeren. Hoger wezen we al op de uitbouw van het militaire apparaat in het 
studiegebied, niet alleen onder Marcus Aurelius maar ook en vooral onder Commodus en Septimius 
Severus met de stenen castella van Oudenburg en Aardenburg.  

Een andere grote factor van onrust in dezelfde tijd was het gevecht om het Imperium zelf. Na de 
dood van Commodus ontspon zich een hevige strijd om de macht (cfr. Birley 1969). Ook deze feiten 
kunnen een grote impact hebben nagelaten in het noorden van Gallië. Clodius Albinus had zichzelf 
in Britannia tot Augustus uitgeroepen en geraakte slaags met Septimius Severus. In 196AD stak 
Clodius Albinus met een grote troepenmacht uit Britannia het kanaal over. Na zijn landing -meer 
dan waarschijnlijk aan de Noord-Franse, Belgische of Zuid-Nederlandse kust-, geraakte hij ergens in 
Gallia Belgica of Germania Inferior slaags met Virius Lupus, gouverneur van Germania Inferior die 
vocht voor Septimius Severus. Het immense (300.000 soldaten) en beslissende gevecht tussen 
Septimius en Clodius greep plaats in Februari 197 Lyon en eindigde met de nederlaag en 
onthoofding van Albinus.  

Tot slot moet zeker nog de problematiek van de bagaudae in de 3de eeuw aangehaald worden, een 
opstandige beweging wiens oorsprong wellicht in de gebeurtenissen van de tweede eeuw moet 
gezocht worden. Drinkwater (1983; 1984) en Van Dam (1985) zien ook deze beweging in se als een 
opstand van boeren. Wightman (1985) ziet de opstand als een revolte van landeigenaars. Feit is dat 
de gebeurtenissen op grote sociale onrust op het platteland wijzen. Een eerste opstand van 
bagaudae werd in 286 neergeslagen onder Maximianus en Carausius in opdracht van Diocletianus. 
De bronnen, in het bijzonder de lofrede tot Maximianus uit 289, toegewezen aan Claudius 
Mamertinus (Panegyrici Latini 2(10).4.3-4), noemt hen “monstrorum biformium”: twee-vormige 
monsters waarmee de auteur aangeeft hoe Gallo-Romeinse boeren plots opstandelingen werden. 
Nog concreter is de omschrijving: “de ploeger imiteerde de infanterist, de herder de cavalerist”. 
Volgens Drinkwater en Van Dam gaat onder deze opstanden niet alleen sociale onrust maar vooral 
het opnieuw opduiken van sluimerende inheemse machtsverhoudingen schuil. Met het verdwijnen 
van de Imperiale macht vielen de boerengemeenschappen terug op de oude verhoudingen van 
sociale afhankelijkheid van lokale leiders en nam men het recht en de macht terug in eigen handen. 
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14.6.4 De militaire aanwezigheid 

De sporen van intense crisis in Noord-Gallië worden aangevuld met het verschijnen van enkele 
militaire kampen in de regio. De bases van Maldegem, Oudenburg, Aardenburg en Aalter waren allen 
erg actief in deze periode. Meer nog, de eerste drie werden toen opgericht. Thoen bracht hun bouw 
in verband met de officiële reactie van Rome tegen de Chaucen-piraterij. Door de positie bij de kust 
van de eerste drie castella is dit op zich heel aannemelijk. Anderzijds wensen we er toch ook de 
aandacht op te vestigen dat van geen van de castella harde dateringen zoals kapdata van hout voor 
waterputten of palissades voorhanden zijn. De munt van Marcus Aurelius uit 170/171 geeft wel een 
goede terminus post quem voor de bouw van het castellum van Maldegem. Een zeer interessante 
vondst die in het licht van hoger uiteengezette feiten naar ons gevoel van groot belang is voor de 
datering van de militaire activiteit in het gebied is de onuitgegeven bouwinscriptie die door J. 
Trimpe-Burger in Aardenburg werd gevonden (supra) die mogelijk de intense activiteit van het 
Romeinse leger onder Commodus aantoont. Recente herziening van de chronologie van de 
occupatiefasen binnen het kamp in Oudenburg dateren de oprichting van de eerste basis in het 
einde tweede, begin derde eeuw en zelfs ten vroegste vanaf 200AD (Vanhoutte 2007: 208). Zeer 
opmerkelijk is verder nog dat tussen 180 en 218AD net op het moment waarop de meeste 
muntenreeksen een scherpe val laten zien, de muntenreeks van Domburg piekt (Boersma 1967). Dit 
zou een goede aanduiding kunnen zijn voor de aanwezigheid van een troepenmacht in het kader 
van de hoger geschetste calamiteiten. Het is dus zeker aantoonbaar dat de verlaging en breuk in de 
civiele activiteit gepaard gaat met een verhoging in de militaire activiteit. Deze beperkt zich niet tot 
de regeringstijd van Marcus Aurelius maar strekt zich ook uit tot in het begin van de derde eeuw. 
Daarbij dient aangemerkt dat de forten niet alleen een factor van exclusie van vreemde elementen 
waren, maar evenzeer een element van inclusie en controle op inheemse elementen. 

14.6.5 Synthese 

De sporen van een intense socio-economische crisis kaderen in een geografisch en oorzakelijk 
complexe problematiek die geheel Gallia en grote delen van het Imperium troffen. Pestepidemies, 
zware oorlogen, een lege staatskas, over-taxatie en over-recrutering moeten de last op de schouders 
van de boerengemeenschappen bijzonder zwaar hebben gemaakt. De steeds toenemende 
intensifiëring van de teelt moet zeker en wellicht eerst op de schrale zandbodems nefaste gevolgen 
gehad hebben. Ze waren mogelijk eerder de oorzaak voor innovatie en adaptatie van de 
landbouwstrategie om zo de productiviteit op te veizelen. We menen dan ook te kunnen stellen dat 
de vele sporen van crisis in het studiegebied en daarbuiten in eerste instantie terug te voeren zijn 
tot interne problemen. Sociale onrust in de peasantgemeenschappen waarvan ondermeer de 
belangrijke opstand van Maternus een facet was, was mogelijk het gevolg van een te hoge druk op 
de peasantgemeenschappen en het landschap. Het is dan ook logischer te verklaren dat een kleine 
stam als de Chaucen in een bredere context van sociale onrust en interne destabilisatie zijn kans 
schoon zag om gelokaliseerde raids uit te voeren, dan dat zij dit eerst, alleen en over een dermate 
uitgestrekte zone zouden gedaan hebben. Bovendien is het zeker aannemelijk dat de gebeurtenissen 
zich afspeelden meer verspreid over een periode van één generatie en over enkele locaties, in plaats 
van op één moment (171-174) en in één groot gebied. Het beeld dat we uit het archeologisch 
gegevensbestand zien, is dan ook chronologisch en geografisch gezien minder homogeen en meer 
gedifferentieerd. 
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14.7 Besluit 

Het voorgestelde model van de peasanteconomie van “overleven en iets meer” was in hoge mate 
bepaald door het landschap waarin de peasants werkten en leefden op de wijze zoals die in de 
habitus vast lag en continu door handeling werd gereproduceerd. Door de externe druk werd 
binnen de subsistentie-economie echter specialisatie en innovatie tot stand gebracht, zowel in de 
kust- als niet-kustlandschappen. Landschappen werden steeds meer taaklandschappen, met een 
grotere druk op de draagkracht van het landschap en wellicht de sociale systemen als gevolg. Door 
verhoging van de interne maar ook door de externe toenemende druk als gevolg van 
overrecrutering, belasting en ziekte moet in het laatste kwart van de tweede en in de vroege derde 
eeuw een substantiële crisis in het sociaaleconomisch systeem zijn opgetreden die zeer goed 
merkbaar is in het archeologisch gegevensbestand van de onderzoeksregio. Het spreekt natuurlijk 
voor zich dat de verdere analyse van de socio-economische crisis een bijzonder grote uitdaging 
vormt voor verder onderzoek. Net door de ligging van het gebied op schrale zandbodems en door de 
aanwezigheid van militaire installaties is er een groot potentieel tot verder onderzoek. 
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Hoofdstuk 15  

Slotinterpretatie. Rome en de lokale gemeenschappen 

uit het noorden van de civitas Menapiorum 

15.1 Inleiding 

In de vorige hoofdstukken werd dieper ingegaan op de inheems-Romeinse bewoning en de materiële 
cultuur in de landschappen van het noordelijk deel van de civitas Menapiorum tussen ca. 100BC en 
400AD. Dit werd gedaan vanuit een dubbel objectief. Enerzijds was het de uitdrukkelijke bedoeling 
om tot de systematisering, synthese en ontsluiting te komen van de aanzienlijke informatiewinst die 
sinds 1995 in het gebied op het veld werd geboekt, en om die als referentiekader voor het 
toekomstig onderzoek beschikbaar te maken. Anderzijds bestond het objectief er in om deze 
informatie te interpreteren in de wijdere context van de integratie van de lokale gemeenschappen 
uit het gebied in het Imperium Romanum. Dit werd gerealiseerd vanuit een “bottom-up view” op dit 
proces en vanuit een perspectief van transformaties van de sociale systemen en identiteit zoals die 
tot uiting komen in de materiële cultuur van de boerengemeenschappen levend in de kust- en niet-
kustlandschappen. Aan de hand van enkele onderzoeksvragen werd getracht inzicht te winnen in 
deze aspecten. Meer concreet werden deze in de verschillende hoofdstukken als individuele thema’s 
belicht. De aandachtsvelden waren de socio-politieke integratie van de Menapische 
gemeenschappen in het Imperium, de chronologie, verspreiding en karakterisatie van de 
boerderijen en de woonstalhuizen, de rituele aspecten die tot uitdrukking gebracht werden, de 
inheemse materiële cultuur en de aanwezigheid van het leger in het gebied. Daarnaast werd ook 
ruim aandacht besteed aan het nationaal en internationaal onderzoekskader met betrekking tot 
Romanisatie en de rurale maatschappijen in de provinciaal-Romeinse wereld waarin deze studie 
hoopt een plaats in te nemen.  

In het vorige hoofdstuk werd bovendien een aanzienlijk deel van de in de voorgaande tekstdelen 
ontwikkelde ideeën reeds geïntegreerd tot een visie en hypothese op de evolutie van de 
sociaaleconomische structuur van de boerenmaatschappijen. In onderstaand afsluitend hoofdstuk is 
het de bedoeling om tot een verdere synthese van de onderzoeksthema’s te komen en om ze in een 
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onderling interpretatief verband te plaatsen. Daarmee worden de syntheses die na elk afzonderlijk 
hoofdstuk reeds werden ontwikkeld, geïntegreerd tot een geheel waarbij de nadruk komt te liggen 
op het historisch en sociaal proces van de integratie van de bestudeerde lokale gemeenschappen in 
het Imperium Romanum. 

15.2 Transformaties van de landelijke bewoning en materiële 
cultuur op het snijvlak tussen landschap, lokale identiteiten en 
globale socio-economische processen 

15.2.1 Continuïteit en discontinuïteit in het bewoningspatroon 

Dankzij de forse toename aan onderzoek is het mogelijk gebleken om tot een inzicht te komen in de 
aard, de verspreiding en de chronologische evolutie in de bewoning van het gebied. Deze 
kennistoename is in het licht van de internationale context en in het bijzonder van die in de 
omringende landen veeleer beperkt, maar ook zeker niet onsignificant te noemen. Dit is zeker zo in 
vergelijking met de actuele onderzoeksstand in Vlaanderen en België, waarbij we kunnen stellen dat 
op enkele jaren tijd de studieregio misschien wel tot één van de best onderzochte is geëvolueerd in 
het land. In vergelijking met het beeld dat tot in 1990 overheerste over de occupatie uit de late 
IJzertijd en Romeinse tijd, kan er zelfs worden gesteld dat een aanzienlijk deel van de heersende 
kennislacune werd ingevuld, eerst met ruwe gegevens, nu met de synthese en de interpretatie 
ervan. Deze toestand geldt in het bijzonder voor het dekzandgebied tussen de Kust en de Kalevallei 
en voor de getijdenlandschappen, al is de kenniswinst in de kustgebieden van zeer recente en 
voorlopig nog niet breed onderbouwde aard. 

Het beeld van kenniswinst is echter zeker ook niet geldig voor de eindfase van de late IJzertijd en 
het begin van de Romeinse periode. Ondanks vaak intensief onderzoek op grootschalige projecten 
blijkt de bewoning uit de laatste eeuw voor het begin van onze tijdrekening immers nog steeds zeer 
moeilijk vatbaar te zijn, zeker in vergelijking met andere gebieden zoals bijvoorbeeld de Antwerpse 
Kempen of de meer vruchtbare leemrijke gronden in het zuidelijke deel van de civitas. Dit beeld is 
zeker niet enkel te wijten aan een mindere zichtbaarheid van de sites, een moeilijk te dateren 
materiële cultuur of een lagere plaatsvastheid van de bewoning. Daar waar wel bewoning werd 
aangetroffen bleek die immers structureel goed herkenbaar te zijn en de vondsten, het aardewerk in 
het bijzonder, sluiten goed aan bij geografisch meer uitgestrekte gebieden. Kenschetsend voor de 
dekzandgebieden is het voorkomen van het “ribbelhals” vaatwerk (vaatwerkvormen type K1, P1, F1) 
die echte gidsfossielen zijn voor deze tijd. Bovendien zou een systeem van zwervende erven net een 
grotere impact in de bodem moeten hebben nagelaten, met meer doch minder langdurig bewoonde 
boerderijen. Dat is op basis van de huidige data duidelijk niet zo. We menen dan ook te kunnen 
stellen dat de lage bewoningsdichtheid overeen stemt met een historische realiteit. Waar wel 
occupatie kon worden opgemerkt uit die tijd, is er sprake van het voorkomen ervan in 
landschappelijke clusteringsgebieden. In de mariene delen van het gebied blijkt dit vooral het 
uitdrogende veengebied ten zuiden van de Oosterscheldemonding te zijn. In de niet-
getijdenlandschappen springt vooral de randzone van de cuesta in de regio rond Aalter-Maldegem 
in het oog. Het is daar dat we de grootste mate van continuïteit in de bewoning konden registeren, 
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waarbij de site van Aalter-Langevoorde een voorlopig unieke referentiehorizont vormt voor deze 
belangrijke transitieperiode.  

Vanaf de Flavische tijd is er sprake van een sterk stijgende bewoningsdichtheid. De boerderijen 
blijken landschappelijk vooral gepositioneerd te zijn met een bijzondere aandacht voor de 
aanwezigheid van gradiëntzones in het landschap; locaties waar meerdere microregionale 
landschapstypes met elk hun eigen ecologische potentiëlen op korte afstand gesitueerd lagen. Ook 
“taaklandschappen” met een specifiek economisch potentieel zoals het kustgebied kenden een 
duidelijke bewoningstoename, mogelijk als gevolg van een actieve menselijke interventie door het 
aanleggen van dijken in een systeem dat van nauture uit steeds toegankelijker werd. Anderzijds zijn 
er de wat nattere dekzandgebieden “intra Scaldem et Dormam” met een lagere bewoningsdichtheid. 
Deze kwamen blijkens de grootschalige opgravingen in Kluizendok ook pas later onder exploitatie, 
mogelijk nadat de druk op de betere landschapsdelen elders te hoog werd. Op basis van de schaarse 
doch diverse landschappelijke proxy’s en gezien de lage bewoningsdichtheid in de late IJzertijd 
menen we als hypothese te kunnen stellen dat een aanzienlijk deel van het landschap nog 
onontgonnen onder bos moet gelegen hebben in de eerste eeuw voor en na Chr. en dat sommige 
gebieden zoals de landschappen met lagere ecologische diversiteit en mindere bodemkwaliteit dat 
wellicht ook nog later waren en pas gradueel in exploitatie kwamen.  

De situatie van dichte bewoning en intensieve exploitatie vanaf de Flavische tijd zette zich zeker 
verder tot in het laatste kwart van de tweede eeuw. Op dat moment tekent er zich echter een 
duidelijke breuk in de bewoning af waarbij meerdere boerderijen tussen ca. 170/80 en 200/210 ofwel 
werden verlaten, ofwel inkrompen dan wel werden geherstructureerd. De oorzaken hiervoor die 
zich ook politiek-militair vertaalden, liggen op verschillende vlakken doch moeten aan de basis 
vooral op sociaaleconomische gronden gezocht. Zeker voor de schrale zandgebieden moet de sterke 
stijging in bewoning en ontginning sinds ca. 70AD na een eeuw een grote impact op het landschap 
hebben nagelaten en uitputting al of niet gecombineerd met een stijgende taxatie zijn wellicht de 
redenen voor sociale instabiliteit (infra). Vanaf dan en mede wellicht als gevolg van de 
macropolitieke toestand en onrust vestigde het Romeinse leger zich in het gebied om er vanaf dan 
een blijvende factor te vormen. Waar eerder aangenomen werd dat de uitbouw van het militair 
apparaat zich enkel tot de kustrandzone beperkte, leidde recent onderzoek tot de vaststelling dat 
ook in het hinterland in die tijd versterkingen werden opgericht of geheractiveerd.  

Voorlopig lijkt de situatie voor de derde eeuw ook aan te geven dat er een lagere 
bewoningsdichtheid was, al moet dit beeld genuanceerd worden voor welbepaalde deelgebieden 
zoals de Vlaamse Kustregio waar de uitbouw van Postumus’ Gallische Rijk zeker tastbaar is in de 
castella van Oudenburg en Aardenburg. Veel inzicht in de aard van de rurale occupatie uit de volle 
derde eeuw is er evenwel niet. Voor de laat-Romeinse tijd is de situatie zo mogelijk nog 
onduidelijker. Het is een archeologisch erg onvatbare tijd en de kennis van de aard en de 
transformaties in de sociale systemen op het platteland is zo goed als nihil. Behoudens de militaire 
steunpunten zijn er immers quasi geen burgerlijke nederzettingen meer bekend. Waar ze al gekend 
of vermoed zijn, blijken ze zich vooral te situeren op de dekzandruggen bij de grote rivieren. Het is 
ook op deze plaatsen en in de castella dat vanaf de derde eeuw de eerste elementen van Germaanse 
identiteit zich manifesteerden. Ook de kennis hiervan blijft op een anekdotisch niveau, al lijkt de 
aardewerkstijl en enkele vondsten aan te geven dat in de derde eeuw reeds Germaanse elementen, 
mogelijk van Noord-Nederlandse herkomst, zich vestigden.  

Globaal gezien vertegenwoordigt de bewoningsevolutie tussen 100BC en 400AD een alles behalve 
continue ontwikkeling. Eerder menen we te kunnen spreken van een schoksgewijze transformatie 
met perioden van versnelling en perioden van verval. De tijd tussen 70 en 170AD blijkt in de huidige 
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onderzoeksstand in het gebied zoals in de omliggende delen van Noord-Gallië, inderdaad een eeuw 
van expansie en ontwikkeling te zijn geweest. De tijd nadien was een periode van langzaam verval 
met tijdelijke momenten van opbloei. 

Een bijzondere interessante fase in dit perspectief van versnelling en verval is zeker de tijd rond 
70AD. De expansie van de bewoning mag dan door de vlottere aanvoer van importvaatwerk 
misschien wat scherper dateerbaar zijn dan de vorige periode en daardoor groter lijken dan ze in 
realiteit moet zijn geweest, toch onderstrepen meerdere indicatoren uit het recente grootschalig 
onderzoek de omvangrijke landname in deze tijd. Opvallend is dat die evolutie in de 
continuïteitsgebieden gepaard ging met een gedeeltelijke breuk of minstens enkele goed 
waarneembare veranderingen in de maatschappij. Zo blijkt op het pleistoceen de tijd na 70AD samen 
te gaan met het verschijnen van het nieuwe huistype II, de ingebruikname van sommige grafvelden, 
het verlaten van andere en ook het systematiseren van de grafritus van het brandrestengraf. Ook in 
de aardewerkstijl zijn er merkbare veranderingen. Bovendien kan men zich afvragen waar het 
menselijk kapitaal vandaan kwam dat deze nederzettingen uitbouwde, gegeven het feit dat 
bewoning van één en amper twee generaties eerder zo beperkt was. De oorzaken hiervoor kunnen 
liggen in een groei die stoelde op inheemse wortels en motivaties, gestimuleerd door gunstige 
randvoorwaarden zoals politiek-sociale rust en een gunstig klimaat. Anderzijds kan ook een grote 
druk op de inheemse systemen om tot een surplusproductie over te gaan als motor voor dit proces 
hebben gefungeerd. De vondsten uit Aalter-Langevoorde maken duidelijk dat een doorleving en 
verdere ontwikkeling van de bewoning op sommige plaatsen inderdaad een lokale inheemse 
evolutie kon zijn. Anderzijds moeten we misschien ook de hypothese durven stellen dat een deel 
van de boeren die het dekzandgebied kwamen bevolken in de Flavische tijd deels van andere 
gebieden afkomstig waren en er zich met medeweten van of gestimuleerd door de Romeinse staat 
vestigden. Zeker voor de vroege eerste eeuw zijn er in de materiële cultuur van het Zeeuwse gebied 
al aanwijzingen te vinden voor de instroom van materiële handelingswijzen en mensen uit veel 
noordelijker gelegen gebieden en bijgevolg voor de creatie van etnische mengstammen tijdens de 
vroeg-Romeinse tijd. Dit zou ook in overeenstemming zijn met zeer diffuse etnische situatie die de 
Antieke tekstbronnen schetsen voor dit gebied tussen 50BC en 70AD. 

15.2.2 Marginaliteit en opportuniteit. Het landschap als matrix voor de 
economie 

De landschappen waarin de boerengemeenschappen leefden bepaalden in hoge mate de identiteit 
van de bewoners en de sociaaleconomische structuur van de samenleving. Zowel de zandbodems, 
rivieralluvia en tertiaire kleien in het binnenland als de dynamische veen- en kustgebieden nabij de 
Noordzee waren zeker geen graanschuren. Het waren overwegend schrale, eerder marginale 
bodems die in se niet geschikt waren voor een agrarische surplusproductie gericht op cerealia. Toch 
menen we uit de schaarse historische bronnen en uit de archeologische gegevens af te kunnen 
leiden dat vanaf de Flavische tijd in toenemende mate het landschap intensief en gediversifieerd 
ontgonnen werd. Het kustgebied was daarbij geschikt voor de ontwikkeling van de zoutwinning, 
kalk- en vissausproductie en schapenteelt. In het bijzonder de zoutwinning lijkt net zoals in de 
getijdengebieden in Britannia de bijzondere interesse van de Romeinse staat en het leger te hebben 
opgewekt. Dit is logisch want op zout rustte een staatsmonopolie en het leger had grote 
hoeveelheden zout nodig voor het salaris, dagelijkse voedselbereiding en het proviand van de 
duizenden soldaten die bij de Limes gelegerd lagen. De enkele epigrafische bronnen en de 
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aanwezigheid van handelaren in zout en afgeleide producten in de heiligdommen van Domburg en 
Colijnsplaat onderstrepen ten volle deze relatie. Van de uiteindelijke kapitaalsmatige surplus die 
door deze activiteit moet gecreëerd zijn, is er echter niets te merken in het archeologisch 
gegevensbestand. Ofwel was de meerwaarde onbestaande, ofwel werd ze afgeroomd buiten het 
gebied, ofwel werd ze niet (zichtbaar) binnen het gebied geïnvesteerd. Het is echter even logisch te 
veronderstellen dat de kapitaalsmatige surplus of het zout zelf via de salinatores en / of het leger als 
tax werd opgebracht. 

De binnenlandse gronden waren geschikt voor een meer gemengd landbouwregime met het 
accent op veeteelt en varkensteelt in het bijzonder voor de bosrijke gebieden. Graanbouw schijnt 
nooit belangrijk geweest te zijn al suggereren de voorname positie die spiekers op de erven innamen 
dat het tonen van de opbrengst van de graanoogst zeker bijdroeg tot de verwerving van status van 
de boeren. Van echte surplusproducties en de bouw van horrea zijn er zowel door paleo-ecologisch 
als archeologisch onderzoek geen sporen te vinden. Het verschijnen van de potstallen vanaf het 
midden van de tweede eeuw maakt wel duidelijk dat het agrarisch regime aan 
transformatieprocessen onderhevig was en dat men trachtte om mest te accumuleren, andere 
dieren begon te kweken of deze meer liet overwinteren. Dit had ook gevolgen voor de huizenbouw 
(infra). In alle genoemde gevallen betreft het echter een duidelijk proces van intensifiëring van het 
agrarisch regime. 

15.2.3  “Overleven en iets meer”. Een sociaaleconomisch model voor het 
noorden van de civitas Menapiorum 

Het is duidelijk dat met de groei van de bewoning vanaf 70AD ook de specifieke kwaliteiten van de 
landschappen omgebogen werden tot opportuniteiten en dit door de ontwikkeling van 
nichespecialisaties binnen taaklandschappen. De landschappelijk inherente kwaliteiten voor 
exploitatie werden steeds gerichter in ontginning genomen. De oorzaken hiervoor liggen mogelijk 
in het taxatiesysteem dat het gebied als één van de civitates stipendiariae moest ondergaan. 
Specifiek voor het studiegebied werden deze belastingen wellicht deels in natura opgebracht en zo 
afgedragen aan de staat en het leger. Anderzijds konden ze in de geografisch gunstig gelegen 
centrale plaatsen verder getransfereerd worden tot monetair kapitaal. Munten zijn in de regio 
doorgaans erg schaars, behoudens in de castella en de centrale plaatsen. Dit kunnen aanwijzigen zijn 
voor het bestaan van een duale economische structuur waarbij de boerengemeenschappen 
hoofdzakelijk leefden in een economisch systeem van enerzijds subsistentie gericht op het fysieke 
en sociale behoud van de kernfamilie, maar anderzijds ook met het doel een kleine surplusproductie 
te realiseren gericht op omzetting in andere producten of kapitaal. Deze sociaaleconomische 
structuur van “overleven en iets meer” is typisch in systemen van zogenaamde peasant-
maatschappijen. Anderzijds is er het meer marktgerichte systeem van de macro-economie en de 
Romeinse staat. Centrale plaatsen of reizende markten als mobiele centrale plaatsen vormden 
hierbij de ideale transfermomenten tussen beide systemen en gaven zo ook aan de lokale 
gemeenschappen de mogelijkheid om in transactie te gaan met de wijdere “globale” wereld van 
goederen en ideeën.  

Het peasantmodel levert interessante inzichten in de pre-industriële sociaaleconomische 
structuur en de hypothese die we in het spoor van eerder onderzoek op de Nederlandse 
zandgronden door onderzoekers zoals Slofstra (1991) en Roymans (1996) willen formuleren, stelt 
dan ook dat het gebied sociaaleconomisch gezien tussen 100BC-400AD in essentie door de 
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transformatie van een tribale, martiale samenlevingsstructuur met een “ingebedde” economie naar 
een peasant-structuur werd gekenmerkt. De “trigger” die tot deze evolutie aanzette was de externe 
beïnvloeding van Rome zelf en meer concreet onder de vorm van de installatie en de organisatie van 
de civitas en in de werving van belastingen meer specifiek. Dit gaf aanleiding tot het ontstaan van 
een duale rurale economie, enerzijds subsistentie-gericht, anderzijds met marktgeoriënteerde inslag 
via intensifiëring en niche-specialisatie in het landschappelijk gedetermineerd en gemengd 
agrarische regime. Dat bezat gegeven de landschappelijke matrices een klemtoon op veeteelt met 
runderen; varkens en schaap/geit in de niet-mariene gebieden en schaap/geit in het kustgebied. 
Voor het kustgebied was de economie nog meer specifiek op de zoutziederij en de afgeleide 
activiteiten gericht. De installatie van een dergelijk intensief systeem van exploitaite op de 
marginale gronden hield wellicht ook de kiemen van z’n ondergang zoals Groenman-Van 
Waateringe (1988) suggereerde. Het is best mogelijk dat de crisis die zich na 170AD ontwikkelde 
grotendeels zijn oorsprong vond in de uitputting van het landschap als gevolg van over-taxatie, met 
sociaaleconomische onrust tot gevolg. 

15.2.4 De boerderij en het rurale landschap als economische en sociale arena 

Eén van de meest concrete verwezenlijkingen van het onderzoek sinds 1995 is het groeiende aantal 
delen van nederzetting- en grafveldplattegronden dat aan het licht werd gebracht. Dit liet toe om 
voor het toekomstige beheers- en terreinarcheologisch onderzoek in de regio tot een meer 
omstandig onderbouwde typering van deze rurale verschijningsvormen over te gaan. De typering 
laat toe om op het terrein tot een betere morfologische beschrijving en typochronologische indeling 
van de structuur van boerderijen, de woonhuizen en de materiële cultuur te komen. Anderzijds is 
het evenzeer een kader dat met nieuwe gegevens getoetst kan worden.  

In het kustlandschap is de kennis van de landelijke bewoning tot op heden wel nog minder 
helder dan dit het geval is voor het zandige hinterland, al werden er vooral sinds 2000 enkele 
vondsten gedaan die wellicht een essentiële doorbraak betekenen in de typering van de bewoning. 
Naast vlaknederzettingen op het veen onderscheiden we immers ook artificiële en semi-artificiële 
woonplatformen. Daarmee schrijven de kustgebieden zich bij in wat ook gekend is voor andere 
getijdengebonden “wetlands” zoals het West- en Noord-Nederlandse kustgebied. Ook de 
huizenbouw sluit overigens goed aan bij deze gebieden met de ontwikkeling van lange, driebeukige 
huizen die soms van een “A-frame” dakconstructie waren voorzien. 

Belangrijk in de karakterisatie van de boerderijen was de morfologische definiëring van de rurale 
complexen op het pleistoceen die heel vaak van een begrenzing onder de vorm van een 
curvilineaire of rectilineaire gracht omgeven waren en soms naast een wegtracé werden 
uitgebouwd. De woonkern situeerde zich vaak tegen de rand van de enclosure aan waardoor het erf 
zelf vrij leeg lijkt. Niettemin behoorde ook dit omheind areaal in zijn totaliteit tot het 
boerderijcomplex en konden er allerhande fenomenen van economische of rituele aard worden 
geobserveerd. De woonkern zelf bestaat steevast uit een hoofdgebouw, waterput en bijgebouwen. 
Op deze wijze leunen de boerderijen op de dekzandgronden qua opbouw en door het 
begrenzingsconcept met “enclosures” sterk aan bij de Noord-Franse voorbeelden van “fermes 
indigènes”. Echter, de huizen die erin voorkomen zijn te plaatsen in een huisbouwtraditie die 
typisch is voor de Noordwest-Europese laagvlakte en op de Vlaamse en Zuid-Nederlandse 
zandgronden in het bijzonder een aparte stijlmatige evolutie onderging vanuit het type “Haps” tot 
in het type “Alphen-Ekeren”.  
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De hoofdgebouwen bezitten vaak een doorheen de tijd persisterende modulaire indeling in drie 
traveeën, waarbij het centrale deel als woondeel functioneerde, het meest noordelijke als staldeel, 
en het meest zuidelijke mogelijk als opslag- of slaapplaats. Vooral de plattegronden van de 
hoofdgebouwen vertonen bovendien een interessante transformatie van één- naar tweeschepigheid, 
een proces dat zich reeds in de Flavische tijd had voltrokken en binnen het gebied met een zeer 
karakteristieke kruisvormige palenzetting gebeurde. Daarmee schrijft de regio zich in een meer 
algemene tendens in die de evolutie van de huizen type Alphen-Ekeren kenmerkte, doch voegt aan 
dit proces een regio- en landschapsspecifieke architecturale invulling toe. De sterk regionaal 
geclusterde bouwtraditie zou daarmee mogelijk ook aspecten van groepsidentiteit tot uitdrukking 
kunnen brengen, al moeten we vanuit antropologisch-theoretische gronden en op basis van enkele 
vondsten in de Condroz hier zeker de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen. Het streven naar 
een vrije binnenruimte had bovendien ook te maken met een zoektocht naar een meer stevige 
zolderbevloering en bijgevolg een betere opslagcapaciteit onder het dak. Aan dat streven naar 
éénbeukigheid voegt zich de trend toe dat de huizen naarmate de tijd toeneemt, groter worden. Dit 
proces is vooral in verband te brengen met het verschijnen van de potstal (supra) en globaal gezien 
vertoont de evolutie in huisgrootte geen tot een veel kleinere stijging doorheen de tijd dan het geval 
was in de regio Antwerpen-Breda. Dit geeft aan dat doorheen de tijd de kernfamilies die deze huizen 
bewoonden in het gebied zelf niet in omvang toenamen en doorgaans klein bleven.  

Momenteel is het gegevensbestand nog vrij laag om een zeer goed inzicht te hebben in de sociale 
structuur van de boerenmaatschappijen. Uit de landschappelijke en bredere socio-economische 
gegevens kan wel een peasantsamenleving worden gededuceerd, maar of en hoe op lokaal en 
regionaal vlak de sociale hiërarchie concreet vorm werd gegeven en ontwikkelde onder de 
Romeinse overheersing, is nog niet ten volle duidelijk. Wel zijn er in enkele boerderijen en 
grafvelden goede indicaties voor gevonden. De complexen van Aalter en Brugge geven immers beide 
aanwijzingen voor het tot uitdrukking brengen van aspecten van sociale hiërarchie, en dit door hun 
architecturale opbouw en/of de aard en de wijze van gebruik van de materiële cultuur. Waar het in 
de eerst site een geïsoleerd complex met statusuiting handelt, worden we in het geval van Brugge 
geconfronteerd met een plattegrond die vanaf de laat-Flavische tijd en in de tweede eeuw villa-
achtige allures aannam. De afzonderlijke positie van één gebouw met er rond de clustering van 
meerdere zware spiekers benadrukt de status die van deze zone uitging. Een gelijkaardige “lezing” 
van de plattegrond van Aalter leidde ook daar tot het herkenen van een bewuste “mise-en-scène” 
van het ruimtegebruik op de boerderij waarin vooral het tonen van de zware spieker als icoon van 
de succesvolle oogst en productie belangrijk was. Ook uit de bouw- en verlatingsoffers die in de 
boerderijen werden begraven, blijkt mogelijk een verbondenheid met een succesvolle oogst (infra).  

De meest opvallende voorbeelden van het voorkomen van uitingen van sociale stratificatie in het 
rurale landschap kunnen zeker gevonden worden in de grafvelden en in het bijzonder in de kleine 
begraafplaatsen die voorkomen in het westelijke dekzandgebied tussen Gent en de Kust. Daar 
oefenen geïsoleerde of met twee in het grafveld liggende vierkante grafenclosures immers een 
structurerende functie uit op de necropool. Door hun specifieke inplanting, door het gebruik van 
een enclosure en ook door sommige grafgiften zoals ijzeren scheermessen wordt de hogere status 
van de overledene in de lokale gemeenschap uitgedrukt. Opvallend is evenwel dat deze enclosures 
op één uitzondering na ontbreken in de grotere begraafplaatsen. Net in die plaatsen vinden we 
andere uitdrukkingen van status terug die zich eerder in de lijn bevinden van andere “meer 
geromaniseerde” gebieden. 
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15.3 “Romeins” worden en “Menapisch” blijven. 

15.3.1 De manifestatie en transformatie van identiteit in de lokale 
gemeenschappen tussen 100BC-400AD 

15.3.1.1 Uitdrukking van identiteitsaspecten 

Bij het analyseren van de samenleving van uit een “bottom-up”-perspectief, werd er bewust voor 
gekozen net die uitingen van materiële handelingen te evalueren die zich in de onbewuste 
“natuurlijkheid” van het dagdagelijkse handelingskader bevonden, “de logica van het gewone 
handelen”. Zicht op de transformaties in de habitus zoals tot uitdrukking gebracht in de 
transformaties in het dagdagelijkse handelingskader, biedt ook een zicht op de transformaties in 
identiteit. Vooral op een moment van verovering of in een context van overheersing wanneer het 
eeuwenoude en subliminaal vastgelegde handelingskader onder druk kwam te staan, openen zich 
interessante perspectieven om deze processen van potentiële verandering in identiteit te begrijpen. 
Hoe iemand zijn identiteit op verschillende wijzen vorm trachtte te geven en tot uitdrukking bracht 
in de veranderende macropolitieke context van de overheersing door Rome is daarmee een 
essentieel onderzoeksvoorwerp in de huidige invulling van Romanisatie als onderzoeksconcept- en 
vraagstelling. Daarbij is het doel niet alleen om zoals Pitts (2007) stelde, identiteit om de identiteit 
op te sporen maar vooral ook om te begrijpen hoe ze tot stand kwam en ontwikkelde in de wijdere 
context van de opname in het Imperium Romanum. De facto betekent de studie van deze processen 
niet alleen de analyse van patronen van conformiteit maar eerder van hybriditeit. 

De opname in het Romeinse Rijk ging voor de lokale gemeenschappen gepaard met allerhande 
transformaties en dit zowel op het vlak van het individu als van de groep. Deze konden zowel 
diepgaand als oppervlakkig zijn. Naast economische en macropolitieke veranderingen richtten we 
ons in deze studie vanuit een bottom-up view vooral op de potentiële transformaties op het vlak van 
de lokale gemeenschap en van de kernfamilies uit de boerderijen, en dus op de in de habitus van 
deze gemeenschappen besloten handelingskaders mbt sommige aspecten van identiteit in het 
bijzonder. Deze veranderingen zijn op zich materieel soms erg tastbaar, maar hun dieper begrip 
dient verder te gaan dan een verklaring die ze als het eenduidig gevolg ziet van een pure 
marktwerking en een cultureel éénrichtingsverkeer. Vanuit het hedendaags semiotisch zichtpunt 
op materiële cultuur als exponent van sociale handeling uit de tijd tussen 100BC en 400AD, trachtten 
we inzicht te verkrijgen in deze mogelijke transformatieprocessen. Materiële cultuur als exponent 
van sociale handeling draagt immers bij tot de constructie van aspecten van identiteit en de 
bestendiging of de veranderingen erin –bijvoorbeeld door externe druk zoals de verovering door 
Rome- kunnen transformaties in de identiteit naar voren brengen. Dit proces is echter sterk 
variërend in intensiteit, plaats en context en loopt via een lijn van subtiele en fragiele indicatoren, 
zeker wat materiële cultuur betreft.  

Sommige elementen van identiteit, in het bijzonder status als persoonlijk aspect en lokale 
groepsidentiteit als collectief gegeven, worden in de lokale gemeenschappen uitgedrukt met de 
(materiële) middelen en in de situaties die er traditiegetrouw voor gebruikt werden en die ook door 
de lokale omgeving alsdusdanig erkend en begrepen werden en die er bijgevolg in de habitus vervat 
lagen. Identiteit wordt ook vooral materieel tot uitdrukking gebracht daar waar ze gecontesteerd is 
of kan worden en op die specifieke wijze die door de “zender” en de “ontvanger” begrepen worden 



 

505 
 

in hun beider cultureel bepaald referentiekader. Bij de oprichting van een huis of boerderij of bij het 
begraven van een groepslid wordt bewust en soms collectief uitdrukking gegeven aan de eenheid 
van de lokale gemeenschap of de band met het landschap (Gerritsen 2003), en dit volgens een 
landschappelijk en lokaal bepaald instrumentarium. Voorbeelden hiervoor zijn verder ondermeer 
het oprichten van grafmonumenten en het toevoegen van scheermessen in graven, het verbergen 
van bouw- en verlatingsoffers van welbepaalde vorm en grondstof, het gebruik van de ever als 
iconografisch medium, het gebruik om een handgemaakte kookpot (met specifieke maaltijd 
wellicht) op de brandstapel te plaatsen, enz. Deze aspecten liggen vervat in de onbewuste 
handelingskaders van de habitus van de leden van de lokale gemeenschap en worden ook 
geopenbaard, bestendigd en opnieuw geherinternaliseerd door hun toepassing. Alhoewel weinig 
elementen voorhanden zijn die de traditionele handelingen gepaard met de expressie van lokale 
identiteit in de late IJzertijd substantieel ondersteunen, kunnen we toch aangeven dat voor wat het 
hoge Keizerrijk betreft deze handelingen weinig of geen diepgaande transformaties lijken 
ondergaan te hebben en dat dus van Romanisatie in een sterk teleologische versie van inheems naar 
Mediterraanse culturele categorieën zeker geen sprake was. Het zijn handelingskaders die zeker 
niet aanleunen bij een uitheems, i.c. Mediterraans perspectief. We moeten het gebruik van materiële 
cultuur als mede-uiting van transformatieprocessen in identiteitsaspecten zeker in het studiegebied 
dan ook en vooral beschouwen als een element binnen een proces dat zich manifesteert in een 
lokale referentiecontext en dat zich slechts in welbepaalde materiële facetten reveleert.  

15.3.1.2 Etnische identiteit? 

Met de titel van dit hoofdstuk hebben we vooral tot uitdrukking willen brengen hoe in het door 
Rome vorm gegeven kader de mensen uit de lokale gemeenschappen verschillende trajecten van 
verandering en bestendiging in hun identiteit konden ontwikkelen. Met het “Menapisch blijven” 
worden dan ook geen uitingen van etnische identiteit bedoeld maar in eerste instantie een 
versterking van de inheemse identiteitsaspecten tijdens de Romeinse periode als –onrechtstreeks- 
gevolg van het sociopolitieke en economische kader dat door Rome voor de door haar veroverde 
gebieden werd uitgetekend. De oormerking van etnische elementen is overigens erg problematisch 
te deduceren uit de materiële cultuur. Wel moeten we aangeven dat in de associatie van de Zeeuwse 
aardewerkstijl en de huizenbouwtraditie van Colijnsplaat-Noordhoeksenol toch wordt gesuggereerd 
dat kort na het begin van de jaartelling er materiële handelingen tot uitdrukking kwamen die 
thuishoorden in het traditionele handelingskader van de lokale gemeenschappen uit Noord-
Nederland en bijgevolg de aanwezigheid van etnisch uitheemse handelingen uitdrukt. Hoger 
brachten we dit in de context van de tekstbronnen en naar analogie met de Cananefaten in verband 
met de creatie van “mengstammen” tijdens de vroeg-Romeinse tijd. Zeker op de vroege site van 
Colijnsplaat-Noordhoeksenol was deze manifestatie frappant te noemen. Deze “uitheemse” 
elementen geraakten echter al snel geherinternaliseerd in het gewone handelingskader en bleven 
nazinderen in de aardewerkstijl die fundamentele veranderingen had ondergaan in vergelijking met 
de periode ervoor en in vergelijking met de zuidelijker gelegen gebieden. Toch zagen we dat het 
totstandkomen van zo een stijl een dynamisch proces was waarin meerdere elementen vermengd 
konden zijn.  

Bestond er dan zoiets als een “Menapische” identiteit? Met andere woorden noemden de 
inwoners van het gebied zichzelf Menapiërs en beriepen ze zich op een gemeenschappelijke 
afstamming? Het antwoord op die vraag moet onbeantwoord blijven. De expliciete uitingen van de 
“Menapische” identiteit in de contemporaine bronnen zijn schaars maar ook niet onbestaande. Daar 
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waar identiteit expliciet worden gemanifesteerd is het echter wel steeds in het kader van contact 
met de wijdere Romeinse wereld, zowel geografisch als cultureel gezien en ook steeds buiten het 
eigenlijke civitasterritorium. De epigrafische informatie op grafstenen en altaren is hier een goed 
voorbeeld van. Ook de opvallende ligging van de grotere heiligdommen bij de rivieren die de grens 
vormden van de civitas, kunnen in dit kader worden begrepen. Op de grens van twee stamgebieden 
kon de identiteit van de civitas ook in associatie met het Romeinse pantheon worden 
gematerialiseerd. Ook hier kunnen we stellen dat de affichage van identiteit, in dit kader etnische, 
zich afspeelt daar waar ze gecontesteerd kan worden en met een instrumentarium dat door de 
zender en ontvanger ervan begrepen kan worden. Dat dit zich in de context van het leger en/of van 
de zouttransacties afspeelde,  is zeker niet toevallig. Net dit moeten de aspecten geweest zijn waar 
de macht van Rome voelbaar was en andere dan uitingen van lokale groepsidentiteit zich 
noodzaakten. 

15.3.1.3 Martiale identiteit 

In tegenstelling tot eerdere studies voor het gebied werd onder andere aangetoond dat de integratie 
in de Romeinse staat van de lokale gemeenschappen uit de civitas Menapiorum en de individuen in 
het bijzonder reeds van in de eerste eeuw maar ook tot in de laat-Romeinse tijd gestructureerd vorm 
kreeg door de Romanisatiekracht bij uitstek: het leger. De situatie is wel amper vergelijkbaar met die 
van de Bataven die meerdere generaties mannen in cohortes en alae leverden aan Rome. De jonge 
mannen uit de lokale gemeenschappen dienden in het leger en konden daar een andere individuele 
identiteit opbouwen. Net zoals bij de Bataven hoeft deze integratie in het leger echter geen 
aanleiding te zijn geweest tot het verlaten van de ancestrale tradities, wel integendeel. Het leger 
bood de kans om autochtone martiale tradities verder te ontwikkelen. Het wapengraf van Temse 
illustreert dit zeer goed voor de Flavische tijd en ook in de jongere, gepalissadeerde site van 
Knesselare-Kouter komen martiale elementen in de inheemse maatschappij sterk tot uiting. Los van 
de mogelijke interpretaties als versterking, rituele site of opslagplaats, weerspiegelt dit complex 
immers zeker martiale en statusgebonden aspecten, geïnspireerd op reguliere Romeinse 
voorbeelden. 

15.3.1.4 Culturele identiteit en groepsidentiteit op lokaal niveau 

Binnen de verzamelde gegevens uit het dagelijkse handelingskader komen er elementen naar voor 
die de culturele identiteit van de lokale groep tot uiting brengen. Deze identiteit toont een nauwe 
verwevenheid met het landschap, de landbouw en de voorouders. Vooral in rituele handelingen tot 
uiting gebracht in het grafgebruik, de haardcultus en bouw- en verlatingsoffers zijn er elementen 
aanwijsbaar voor specifieke handelingen die de onderlinge verbondenheid van de lokale groep en / 
of de clan benadrukken. Uit de organisatie van de kleine grafvelden en enkele persisterende oude 
cultusplaatsen blijkt hoe de kernfamilies hun relatie met de voorouders en het landschap tot 
uitdrukking brachten. Vooral de schikking van graven rondom één of twee enclosures benadrukt 
niet alleen de hiërarchisch hogere positie van de begraven persoon in de enclosure, maar ook de 
afhankelijkheid en de verbondenheid van de anderen die er rond begraven lagen. Het 
landschappelijk gegroepeerd voorkomen van dit fenomeen, vooral in kleine begraafplaatsen 
onderstreept hoe het aan de boerderijen en de kernfamilies die ze bewoonden verbonden moet zijn 
geweest. Andere grafgebruiken zoals het gebruik van handgemaakte (kook)potten vereisen nog 
meer onderzoek maar geven wel al aanduidingen voor het mogelijk bestaan van tradities van 
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funeraire maaltijden die op hun beurt sociale verhoudingen binnen en tussen kernfamilies konden 
bestendigen.  

Ook binnen de boerderij zelf duiden enkele rituele handelingen op de sterke lokale 
verbondenheid. De ruimtelijke organisatie van de woonkern en de bouwoffers zoals deposities van 
wetstenen, drukken vermoedelijk niet alleen een wens tot goede oogst uit, maar evenzeer daardoor 
de hoop op het verder bestaan van de kernfamilie. Ook het geografisch goed afgelijnd voorkomen 
van vuurbokken en de specifieke iconografie meer bepaald van vuurevers in een microregio, evenals 
het manifest ontbreken van de vuurboktraditie in andere grote delen van het studiegebied, 
suggereert dat deze gemeenschappelijke handelingen volgens microregionaal en landschappelijk 
gedefinieerde lijnen tot uitdrukking kwamen. In een meer algemene visie op religie zou men ook 
hier van een duale structuur kunnen gewag maken met een nadruk op de groep, de voorouders en 
het landschap in de boerderijen, en een groter syncretisme met andere uitingen van religie in de 
centrale plaatsen of nabij de grote rivieren.  

In niet-rituele aspecten zoals de aardewerkstijl kunnen ook soms aanduidingen voor de culturele 
identiteit liggen, zeker in het geval van de Zeeuwse stijlgroep waar zowel in de combinatie van 
vorm, versiering en baksel een geografisch afgelijnde groep werd herkend. Deze was wel zeer 
dynamisch en open, maar tekende samen met het voorkomen van andere huisbouwtraditie toch 
voor de eerste eeuw een samenleving uit met culturele tradities die landschappelijk aan het 
Zeeuwse gebied gebonden waren doch die ten dele wortelden in noordelijker regionen. Overigens 
toont de verspreiding van de drieschepige huistraditie op zich ook aan hoe het landschap meestal de 
determinerende factor was in de ontwikkeling en transformatie van materieel tot uitdrukking 
gebrachte handelingskaders, en niet de etnie. 

15.4 Het “Romanisatie”proces van de civitas Menapiorum in de 
context van de provinciaal-Romeinse wereld 

Met de verovering van het gebied door Rome in late eerste eeuw BC werd het opgenomen in een 
wijder vooral politiek en economisch geheel, een globale wereld “avant-la-lettre”. Deze integratie 
leidde tot de creatie van nieuwe vormen van identiteit maar evenzeer tot de hercultivatie van 
bestaande aspecten ervan. Dagdagelijkse handelingen die deze identiteit tot uitdrukking brachten 
en eeuwenlang vastlagen in de habitus, kwamen onder druk te staan, geraakten aangepast en 
geherinternaliseerd waardoor ze tot nieuwe handelingskaders en patronen in handelingen 
versmolten. Lappendekens van materiële cultuurpatronen gaande van huistypes, aardewerkstijlen 
tot begraafwijzen duiden enerzijds op de complexiteit van deze patronen maar geven anderzijds 
daarbinnen toch subtiele aanwijzingen voor het voorkomen van een sterke lokale verankering van 
de boerengemeenschappen. Deze kwamen vooral in handelingskaders tot uitdrukking. De 
interventie van Rome zelf was zowel direct als indirect in die zin dat de opgelegde taxatie wellicht 
een sociaaleconomische spiraal op gang trok die de tribale maatschappijstructuur mogelijk tot 
peasantstructuur omzette. De wijze waarop dit proces zich voltrok gebeurde binnen de 
landschappelijk gedetermineerde paden. In wezen transformeerde het eeuwenoude 
sociaaleconomische handelingskader dat in de habitus vast lag, in feite weinig. De aan de 
maatschappijen van veetelers inherente meer traditionele waarden van een “pastorale ideologie” 
konden zoals Roymans (1996) argumenteerde in dergelijk geïntensifieerd inheems socio-economisch 
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bestel enkel maar bestendiging en zelfs versterking vinden. Dit zou meteen ook een verklaring 
kunnen zijn voor het ontbreken van materiële uitingen van status onder de vorm bijvoorbeeld van 
villae die eerder in verband gebracht kunnen worden met productielandschappen die op de markt- 
en monetair gerichte teelt van granen georiënteerd waren. De normatieve kwalificatie en de 
moderne perceptie van het villamodel als ideaal streefbeeld van “Romanisatie”, is bovendien en 
bijgevolg in de hoogste mate relatief te noemen. Om het misschien wat kort door de bocht uit te 
drukken: de rijkdom van een boer in het gebied tussen Schelde en kust werd niet noodzakelijk 
afgeleid uit de vorm en het uitzicht van zijn boerderij of het tafelservies dat zijn gezin gebruikte, 
dan wel in de omvang of samenstelling van zijn kuddes en het hooi en het graan dat hij kon 
binnenbrengen in de zomer. Status als één aspect van identiteit diende ook en vooral geëtaleerd en 
verworven te worden door emulatie en competitie onder de lokale gemeenschap en door middel van 
een inheems referentiekader, en minder ten opzichte van externen die op hun beurt weer status op 
andere wijze percipieerden en er andere referentiekaders voor hanteerden. Dit wil niet zeggen dat 
er Überhaupt geen transformaties plaatsvonden, maar wel dat deze zich in de lokale 
gemeenschappen niet noodzakelijk manifesteerden in de creatie van nieuwe identiteitsaspecten of 
in het gebruik van nieuwe materiële cultuur in nieuwe gebruikscontexten. Als de opname in het 
Romeinse Rijk dan ook een gevolg moge gehad hebben voor de handelingskaders en de identiteit 
van de lokale gemeenschappen, dan is dat zeker de versterking ervan.  

Vooral door de externe druk tot taxatie moet ook de druk op het landschap en dus op de 
boerenfamilies geleid hebben tot specialisatie en intensifiëring van de activiteiten, wat de kiemen in 
zich kan gehouden hebben van een stijgende sociale differentiatie en/of een sociaal-economische 
crisis. De opname in het Rijk en de toenemende stress tot surplusproductie moeten aanleiding 
gegeven hebben tot de ontwikkeling van de maatschappelijke structuur naar een zgn. 
peasantsamenleving; een semi-autarkisch sociaaleconomisch systeem van “overleven en iets meer“ 
waarin een toenemende sociale stratificatie kenmerkend is. Deze laatste lijkt ons in de huidige 
onderzoeksstand wel bestaan te hebben op relatief laag niveau, d.i. binnen en tussen de boerderijen 
onderling, maar ze is vooral frappant als verschil tussen de boerderijen enerzijds en de centrale en 
militaire plaatsen anderzijds. Op de laatst genoemde loci werden andere expressies van identiteit 
aangewend die soms wel fundamenteel contrasteren met het lokale referentiekader en aansluiting 
vinden bij handelingskaders die oorspronkelijk behoren tot de habitus van niet-lokale groepen of er 
van overgenomen werden. Ook hier kan men opperen dat net het cultureel referentiekader 
bepalend was en dat door de transactiefunctie van deze plaatsen tussen de lokale gemeenschappen 
en het Imperium er andere handelingskaders gehanteerd werden of dat de personen die ze tot 
uiting brachten meervoudige referentiekaders ter beschikking hadden. In deze zin 
vertegenwoordigt het Romanisatietraject van de inheemse gemeenschappen uit de civitas 
Menapiorum één van de vele trajecten in “Romeins worden” en benadrukt het de “discrepante 
ervaringen” die eigen zijn aan dit traject (Woolf 2001; Mattingly 1997). Vanzelfsprekend is dit model 
hypothetisch en in sommige aspecten, zoals het gebrek aan een goed inzicht in de sociale structuur, 
mogelijk problematisch te noemen. Toch menen we dat het een bruikbaar werk- en denkkader 
levert voor de sociaaleconomische reconstructie van de loakle gemeenschappen uit het gebied 

Uit het bovenstaande blijkt een beperkte rechtstreekse inmenging van Rome zelf in de lokale 
gemeenschappen, of minstens dat binnen de lokale gemeenschappen de impact van Rome niet 
steeds even materieel kenbaar is geweest. Duidelijk is wel dat de opname in het Imperium Romanum 
gevolgen had voor de sociale structuur van de gemeenschappen waarbij er enerzijds bestendiging 
en versterking van de in de habitus vastgelegde handelingskaders mbt aspecten van identiteit tot 
ontwikkeling kwam, terwijl er anderzijds ook een toenemende sociaaleconomische structurering 
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veronderstelbaar is. Dat de directe impact van Rome totaal afwezig zou zijn geweest, is anderzijds 
zeker ook te verregaand. Het is zeker niet onmogelijk dat door de goede randvoorwaarden voor 
zoutproductie in het gebied de Romeinse staat zich direct mengde door bijvoorbeeld confiscatie of 
door de installatie en het gebruik van korte aanvoerlijnen via de salinatores en het leger. Vooral 
tijdens de crisisperiode vanaf ca. 170AD tot 210AD en ook later in de derde en wellicht de vierde 
eeuw, moet de macht van Rome sterk voelbaar zijn geweest door de installatie van enkele 
legereenheden in het gebied. Hun rol kan beschermend geweest zijn, maar in ons perspectief 
evenzeer dominerend. Martiale elementen van Romeinse oorsprong moeten daarbij zeker in de 
lokale gemeenschappen doorgedrongen zijn, wat onder andere tot uiting komt in de versterking van 
Knesselare-Kouter die zowel elementen van Romeinse militaire architectuur als van inheemse 
martiale status reflecteert. De vraag is dan ook in hoeverre de directe impact van Rome via taxatie 
niet leidde tot een sociaaleconomische crisis die vanaf de late tweede en de tijdens vroege derde 
eeuw de lokale samenlevingen ernstig destabiliseerde en ook de installatie van militaire macht 
noodzaakte.  

15.5 Verdere pistes voor onderzoek 

In de loop van dit werk werd op enkele plaatsen reeds aangegeven waar zich potentieel interessante 
pistes voor wetenschappelijk onderzoek en aandachtspunten voor erfgoedmanagement zouden 
kunnen situeren. In een ruimere context en meer algemene termen zijn de grootste pijnpunten: 
De dringende nood aan het op kwalitatieve wijze integraal en volledig uitwerken van oude en 
nieuwe opgravingen, met uitgebreide aandacht voor de studie van de materiële cultuur en de paleo-
ecologische data. Als prioriteit hierbinnen stelt zich de uitwerking van bijna alle grafvelden of delen 
van grafvelden die tot op heden in het gebied aan het licht kwamen. 
De blijvende nood tot het afgraven van grote oppervlakten daar waar de bedreiging dat 
rechtvaardigt, en dit om zodoende de boerderijen in hun interne en onderlinge samenhang te 
kunnen evalueren. Het opgraven van (delen) van een woonkern zal enkel tot cirkelredeneringen 
leiden en de kennisverruiming van deze complexen vertragen. Hoger zagen we hoe de enclosure 
evenzeer als de woonkern een essentieel onderdeel vormt van de boerderij, een gegeven dat 
internationaal al lang begrepen is. 
De nood aan voldoende middelen om multidisciplinair onderzoek op materiële cultuur mogelijk te 
maken. De enkele studies die tot op heden uitgevoerd zijn of momenteel hangende zijn, hebben tot 
op heden op het grote doch meestal onontgonnen potentieel van de materiële cultuur gewezen. 
De specifieke nood aan gericht onderzoek op de rurale bewoning uit de late IJzertijd en de laat-
Romeinse tijd en op de aard en de ontwikkeling van de centrale plaatsen 
Deze vier punten lijken misschien wel algemeen en van alle tijden, toch zijn ze extra relevant in 
deze periode van toenemende commercialisatie waarbij we moeten vaststellen dat meer 
opgravingen tot minder synthesestudie en vooral tot minder kwalitatieve uitwerking aanleiding 
geven. Net de hoger gesignaleerde items worden immers dagdagelijks onder het mom van 
“maatschappelijke relevantie” en “keuzes” als eerste geweerd in programma’s van eisen, en dit door 
hun hoge kostenfactor. Zeker in de rurale wereld met een lage sporendensiteit en fragiele materiële 
cultuur dreigt de momenteel gevoerde politiek sterk remmend te werken op de wetenschappelijke 
kennisvermeerdering wat op zijn beurt dan weer tot een foute beeldvorming van het verleden kan 
leiden.  
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Hoofdstuk 16  

Conclusie 

Het beeld dat we op dit ogenblik kunnen schetsen van de transformatie van de rurale 
bewoningsstructuur in het noordelijke deel van de civitas Menapiorum is vernieuwend omdat voor 
het eerst op ruimere schaal een typering van de landelijke bewoning in het gebied werd gerealiseerd 
voor de tijd tussen 100 v. Chr. en 400 na Chr. Vooral het inzicht in de structurerende en opbouwende 
elementen en in de materiële cultuur van de boerderijen en hun bewoners, maar ook in de kleinere 
grafvelden en enkele militaire plaatsen in de niet-getijdenlandschappen, is aanzienlijk toegenomen. 
Dit laat ook toe om deze complexen niet alleen beschrijvend te definiëren maar om ze ook 
interpretatief te kaderen vanuit een economisch-functioneel en een sociaal-ideologisch perspectief. 
Het geschetste beeld is echter zeker nog op meerdere vlakken ontoereikend, meestal als gevolg van 
een tekort aan (uitgewerkte) vindplaatsen. In het bijzonder tekenden er zich ook enkele 
kennislacunes af, niet in het minst voor wat betreft de rurale bewoning in de late IJzertijd en de laat-
Romeinse tijd en voor de grafvelden en de centrale plaatsen. Vergeleken met 15 jaar terug en met 
andere gebieden binnen Vlaanderen is het bilan van de kenniswinst globaal gezien echter zeker 
positief en significant te noemen en kan het geschetste beeld een bruikbaar toetsingskader 
opleveren voor nieuw archeologisch onderzoek in de studieregio.  

Naast het karakteriserend werk werd een hypothetisch en interpretatief model voorgesteld 
waarin de transformatie van het sociale systeem tegen de achtergrond van de Romeinse verovering 
van het gebied werd geplaatst. Dit model is op zich weinig vernieuwend en sluit blijkens de 
verzamelde data goed aan bij modelvorming zoals die eerder voor de Nederlandse zandgronden 
werd ontwikkeld. De processen die zich daarbij onthullen zijn in wezen sterk gelijkaardig over de 
landschappen heen gezien en ze zijn vooral gestoeld op intensifiëring van de agrarische productie. 
In elk geval leidde de verovering van het gebied door Rome tot een tot dan ongezien snelle en 
uitgebreide exploitatie van het gebied op slechts enkele generaties tijd, wat wellicht resulteerde in 
zware sociaaleconomische gevolgen vanaf de late tweede eeuw. Zeer opvallend lijkt ook de dualiteit 
te zijn die heerste tussen de wereld van het pure platteland waar vooral de kernfamilies en de lokale 
peasantgemeenschappen van boeren in een systeem van “overleven en iets meer” leefden enerzijds, 
en anderzijds de centrale plaatsen als focuspunten van transactie en connectiviteit tussen de wereld 
van de lokale gemeenschappen en de institutioneel en economisch globale wereld van het Imperium 
Romanum.  
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Het noordelijk deel van de civitas Menapiorum was één van de zovele microregio’s die onder Rome’s 
heerschappij kwamen te vallen en het “Romanisatietraject” -dat zich op materiële basis 
ogenschijnlijk differentieert van dat bijvoorbeeld op de nabije leemgronden of de veraf gelegen 
Donaulandschappen- vertegenwoordigt uiteindelijk maar één van de vele mogelijke trajecten van 
integratie in het Imperium; evoluties die aan de basis meer gelijkend zijn dat de materiële uitingen 
ervan laten veronderstellen. Persistentie van traditie impliceert daarbij geenszins “minder 
geromaniseerd”, maar eerder “anders geromaniseerd”. We hopen dit met deze studie voldoende 
duidelijk te hebben gemaakt. 

Bij het einde van dit werk willen we besluiten met de reeds bij aanvang geformuleerde woorden: 
als we met dit werk ook maar één ambitie zouden hebben dan is die om de lezers er toe aan te zetten 
om na te denken over het hier gepresenteerde beeld van deze lokale gemeenschappen en hoe we tot 
verdere verfijning en verandering ervan kunnen komen. 
 
 

_________________________________________________ 
 
 
 
 
 

“Don’t read what we have written; look at what we have done” 
(Deetz 1977: 260) 
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