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Langs de weg

Dit boek werd geschreven in het kader van een bijzonder
archeologisch projekt, dat door het Thermenmuseum in
Heerlen en het Bonnefantenmuseum m Maastricht geza-
menlijk werd georganiseerd Het bestaat uit twee tentoon-
stellingen, begeleid door een gemeenschappelijke gids
Het idee van een tentoonstelling over de Romeinse weg van
Boulogne-sur-Mer naar Keulen is te danken aan J.T.J. Jamar,
directeur van het Thermenmuseum te Heerlen, het Romein-
se Coriovallum. dat aan die weg lag. Voor de ondertitel van
de expositie 'verkeersader voor industrie en handel' en de
uitwerking daarvan berust de verantwoordelijkheid bij de
eerste ondergetekende
De weg doorsneed over een afstand van ca. 400 km twee
provincies van het Romeinse rijk: Gallia Belgica en Germa-
nia Inferior, maar tevens de territoria van tal van stammen
en bevolkingsgroepen: Bononienses, Morini, Atrebates.
Cameracenses, Nervii, Tungri, Atuatuci, Ubn, Agnppinen-
ses.

De Heerlense tentoonstelling handelt in de eerste plaats
over de weg zelf de precieze traces, de constructie van het
wegdek, de datering van de aanleg, de militaire en burger-
ijke nederzettingen (deel l en II van dit boek).
In Maastricht wordt m de door de tweede ondergetekende
voorbereide tentoonstelling 'Villa rustica: het Romeinse
boerenbedrijf in het Rijn/Maasgebied' één aspect van het
sociaal-economisch leven langs de Romeinse wegen nader
uitgewerkt het reilen en zeilen van naar Romeins model
opgezette boerenbedrijven die het voedsel voor de troepen
aan de grens en de stadsbewoners geproduceerd hebben.
Uit praktische overwegingen zijn daarbij de villa's langs het
westelijke deel van de weg buiten beschouwing gelaten In
plaats daarvan wordt aandacht besteed aan bedrijven langs
andere wegen m België, Nederland en het Rijnland.
In het derde deel van het boek wordt aan de hand van Voe-
rendaal. de grootste villa op Nederlands grondgebied, zo'n

hereboerderij met al zijn verschillende woon- en bedrijfs-
gebouwen beschreven. Neerharen-Rekem (B) dient als illu-
stratie van de opkomst en ondergang van de villa's. Groot-
schalige opgravingen in het Hambacher Forst in het Rijnland
(D) maken een analyse van de relaties tussen een aantal vil-
la's mogelijk. Voor het eerst zullen de wandschilderingen van
de villa te Maasbracht na de restauratie te zien zijn, fascine-
rende getuigen van de rijkdom die sommige bewoners wis-
ten te vergaren Op basis van deze en soortgelijke recente
opgravingen blijkt het mogelijk een vrij compleet en, dank zij
een groot aantal fraaie gebruiksvoorwerpen, aantrekkelijk
beeld te tonen van het Romeinse boerenbedrijf Daarbij is er
niet alleen aandacht voor gebouwen, maar ook voor de eco-
nomische en sociale positie van de bewoners. De meesten,
zowel de hereboeren als het personeel, lijken van inheemse
afkomst geweest te zijn.
In de tentoonstelling te Heerlen (en in het laatste deel van
het boek) gaat het vervolgens over de economische functie
van de weg, met name het transport van goederen Dit kun-
nen wij vaststellen aan de hand van langs de weg opgegra-
ven archeologische voorwerpen. Wij beperken ons tot het
verkeer langs de weg zelf. d w.z tot die Produkten die in een
aan de weg gelegen nederzetting zijn vervaardigd en naar
andere plaatsen aan de weg vervoerd. Daarom blijft het
meest getransporteerde, maar elders gefabriceerde artikel,
de terra sigillata, buiten beschouwing. Zo ook beeldjes en
vaatwerk van brons en bronzen fibulae (kledingspelden),
omdat we niet weten waar die zijn gemaakt. De Produkten
die wél in dit kader passen worden slechts bezien in zoverre
ze langs de weg zijn verhandeld Dit geeft vanzelfsprekend
een zekere vertekening; afzetgebieden beperken zich nu
eenmaal niet tot hoofdwegen.
De archeologische objecten die zich voor zulk onderzoek
lenen zijn aardewerk, beeldjes van terracotta, glazen vaat-
werk en - in beperkter mate - munten. Bovendien is aan de



RIJKE HEREBOEREN UIT MAASBRACHT

Niet alleen op de lössplateaus langs de weg naar Keulen,
maar ook in de vruchtbare Maasvallei, waar de weg naar Xan-
ten doorliep, lag in de 2e en 3e eeuw een vrijwel ononder-
broken snoer van villa's In 1982 kon m een opgraving in
Brachterbeek bij Maasbracht het hoofdgebouw van een
ervan onderzocht worden. De bewoning begon ook hier in
de Ijzertijd, aan het eind van de 1 e eeuw verrees een eerste
villagebouw, dat zo'n 100 jaar later geheel verbouwd en
belangrijk uitgebreid werd. Het nieuwe hoofdgebouw van
30 x 50 m had overigens bijna dezelfde structuurals het eer-
dere gebouw met een porticus op het zuiden en twee hoek-
vertrekken, deze keer zo zwaar gefundeerd dat we van hoek-
torens mogen spreken. Er zal toen nog wel meer gebouwd
zijn, maar veel weten we daarover niet Vanuit de oostelijke
hoektoren liep een gang, waarschijnlijk ook een zuilengang,
naar een niet opgegraven gebouw dat waarschijnlijk het bad-
huis is geweest Dit deel van het terrein kon gelukkig voor
toekomstig onderzoek worden beschermd Wanneer dat
plaatsvindt zal het badgebouw wel worden gevonden, want
geen fatsoenlijke Romeinse villa kon zónderen in het hoofd-
gebouw zijn geen baden aangetroffen. Wel is vastgesteld
dat verschillende vertrekken vloerverwarming hadden
Tegen de achterwand van het nieuwe hoofdgebouw werd

bovendien een kelder aangelegd, die tijdens de opgraving
een ware schatkamer van gegevens bleek te zijn
De villa moet in de tweede helft van de 3e eeuw door de
meeste bewoners verlaten zijn. Een kleine muntschat van 9
zilveren munten duidt erop dat dit al kort na 250 na Chr.
gebeurd kan zijn. Nadat de bewoners vertrokken waren, is
op het terrein in de 4e eeuw nog wel gewoond en stond het
gebouw in ieder geval nog deels overeind. Dat weten we
omdat het pas in de 7e of 8e eeuw door een groep Franken
gesloopt is. Die konden de stenen goed gebruiken omdat
transport over lange afstanden toentertijd veel moeilijker
was dan in de Romeinse periode. Het pleisterwerk op de
muren werd er eenvoudig afgehakt en in het gat van de kel-
der gestort. Dat leverde de opgravers een belangrijke
archeologische schat op, want het pleisterwerk was afkom-
stig van het centrale vertrek boven de kelder en voorzien van
unieke wandschilderingen. Doordat ze zo diep begraven
hebben gelegen zijn die schilderingen goed bewaard geble-
ven. Ook andere villa's hebben wel dergelijk behang gehad
maar meestal, zoals ook in Voerendaal, weten we daar niets
of weinig van. De kwaliteit van de decoraties in Maasbracht
is bovendien een extra aanwijzing voor de rijkdom van de
bewoners én voor het feit dat hier de eigenaar zelf woonde

1 Maasbracht kelder.
Tijdens de laatste fase van de
bewoning is de voorraad-
kelder, die op de vloer een
houten vlonder had, niet
goed meer schoongehouden.
Uit de langzaam opgeslibde
grondlagen onder die vlon-
der is veel klein materiaal
verzameld: bijzondere
vondsten zoals benen naal-
den die tussen de planken
gevallen moeten zijn, maar
ook botmateriaal dat een
beeld geeft van de eet-

gewoonten van de bewoners.
Dit omvat natuurlijk rund
maar vooral ook schaap en
varken en daarnaast gevo-
gelte (eend, kip, gans, duif en
verschillende zangvogeltjes)
en heel wat vissoorten die in
de Maas gevangen moeten
zijn.



met zijn gezin. Een pachter of rentmeester zou zich zoiets
nooit kunnen veroorloven.
Ook andere vertrekken waren trouwens versierd met muur-
schilderingen Fragmenten daarvan zijn in en rondom de villa
aangetroffen op de plaatsen waar ze bij de verwoesting en
de sloop van het gebouw zijn terechtgekomen. Alle decora-
ties waarvan fragmenten zijn gevonden, zijn waarschijnlijk
aangebracht tijdens of na de herbouw aan het eind van de
tweede eeuw na Chr De meeste wanddecoraties m Maas-
bracht komen overeen met wat we uit de overige villa's in
onze streken gewend zijn. Het gaat om vananten van een
systeem dat paneeldecoratie wordt genoemd. Volgens dit
systeem wordt de wand ingedeeld in drie horizontale zones:
een sokkel, een midden- of hoofdzone, die verder wordt
onderverdeeld m rechthoekige velden of panelen, en een
bovenzone In de sokkel wordt vaak marmer nagebootst,
alsof de onderzijde van de wand was bekleed met een mar-
meren lambrizering. In de middenzone worden de rechthoe-
kige panelen over het algemeen gevormd door banden en lij-
nen op een éenkleunge ondergrond, maar velden m verschil-
lende tinten naast elkaar komen ook voor. Midden in de
panelen, langs de banden en lijnen of tussen de panelen kun-
nen ornamenten worden toegevoegd. Voor deze extra ver-
siering gebruiken de schilders meestal plantenmotieven
De paneeldecoraties m de villa van Maasbracht waren vrij
sober en bevatten vrijwel geen toegevoegde ornamenten
De eenvoud van deze schilderingen staat m sterk contrast
met de rijk uitgewerkte decoratie die m het centrale vertrek
was aangebracht en waarvan de resten m de kelder van de
villa zijn gevonden. In deze decoratie waren diverse figuur-
lijke voorstellingen opgenomen, waarvan de precieze bete-
kenis nog niet m alle detai Is duidelijk is. De interpretatie van
de scènes wordt niet alleen bemoeilijkt door het geringe
aantal fragmenten dat bewaard is gebleven, veel stukken
zijn bovendien aangetast door vuur, waardoor de oorspron-
keli|ke kleuren nauwelijks nog te herkennen zijn.
De decoratie m het centrale vertrek van de villa was op
dezelfde manier als de paneeldecoraties m de overige ver-
trekken in drie horizontale zones verdeeld. Elke zone had
eigen, aan de afmetingen van de zones aangepaste figuur-
ijke voorstellingen.
Boven een bruine plint wisselen in de sokkel zwarte en
paarse velden elkaar af, die door groene banden worden
gescheiden. Op deze velden zijn kleine figuren geschilderd,
die helaas te zeer zijn vervaagd om ze nog met zekerheid te
kunnen interpreteren. In één geval zouden we te maken kun-
nen hebben met de voorstelling van een herme, een zuiltje

dat naar boven overgaat in een gebeeldhouwd bovenli-
chaam. Dergeljke hermen komen geregeld voor m sokkels
van wanddecoraties als 'dragers' van de middenzone.
De sokkel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een aan-
tal banden die een geprofileerde lijst suggereren. Daarbo-
ven volgt een brede geelbruine band die de overgang vormt
naar de middenzone. De geelbruine kleur is in veel gevallen
rood geworden door de aantasting door vuur. Deze brede
band dient als podium voor de ongeveer levensgrote figuren
die in de middenzone waren geschilderd tegen een achter-
grond van zwarte panelen en groene banden. Een imitatie
van een geprofileerde lijst sluit de middenzone naar boven
af.
Er zijn fragmenten gevonden van tenminste twee figuren.
Een Imkeronderbeen en een deel van een bovenlichaam kun-
nen gezien de kleding toebehoord hebben aan een een
zogenaamde bestianus, een man die in de arena van het
amphitheater met wilde beesten vocht. Of het goed
bewaarde hoofd van een jonge man met lange haren ook
deel heeft uitgemaakt van deze figuur, is minder zeker
(afb. p. 65).

In de middenzone van de wand waren kennelijk dierevech-
ters en gladiatoren voorgesteld. Ze staan geïsoleerd op het
podium tegen de zwarte achtergrond als figuren die uit een
stripverhaal zijn geknipt en tegen een neutrale achtergrond
zijn geplakt. Afgezien van de attributen die ze zelf droegen,
waren hun uitrustingsstukken ook als losse elementen aan
de decoratie toegevoegd: lansen langs de verticale groene
banden die de zwarte panelen scheiden en misschien een
helm midden bovenin een zwart veld, net onder de kroon-
lijst.
Boven de betrekkelijk rustige voorstelling in de middenzone
volgt een bovenzone met rijk uitgewerkte figurenscenes.
Net als de middenzone begint de bovenzone met een brede
geelbruine band die als podium dient voor de 50 tot 70 cm
hoge figuren Deze staan tegen een achtergrond van wisse-
lende kleuren, voornameljk groen en lichtpaars, en in een
decor van rechtopstaande bloemen bladkransen, bladran-
ken en zuiltjes die een m perspectief geschilderde kroonlijst
dragen Het is nog niet duidelijk of de figuren op het podium
tot een en dezelfde of tot verschillende scènes hebben
behoord.
Een grote groep aaneensluitende fragmenten heeft deel uit-
gemaakt van het linkerdeel van een voorstelling We zien
twee mannen dicht naast elkaar, beide gekleed m wijd val-
lende mantels met lange mouwen die tot net over de knie
reiken en aan de zoom zijn versierd met franjes

2 Plattegrond van de villa. De
niet meer compleet aanwe-
zige funderingen van de
eerste villa in grijs aangege-
ven. Voor een deel zijn ze al
rond het eind van de tweede
eeuw verwijderd, toen de
villa werd verbouwd en
uitgebreid met de in zwart
aangegeven muren. Toen
werd ook de kelder (k)
gebouwd. De met een h
(hypocaust) aangeduide
vertrekken hadden een

vloerverwarming. De pijltjes
wijzen op verschillende
ingangen



In het centrum van de scene kan een persoon afgebeeld zijn
geweest met een schnjfplankje in zijn linkerhand en een pen
of schrijfstift in zijn rechter.
Tenminste een andere figuur kan tot deze scène hebben
behoord. HIJ draagt een gele mantel die ook met paarse stre-
pen is versierd.
De interpretatie van deze voorstelling is niet helemaal zeker
Het valt op dat er opmerkelijke overeenkomsten zijn met
reliëfs op grafmonumenten uit de Romeinse provincies in
Midden-en Noordwest-Europa. De voorstelling is realistisch
en heeft geen mythologische betekenis. Bovendien lijken
de figuren niet in een of andere handeling te zijn betrokken
en als bestaande personen te zijn geportretteerd. Uit een
vergelijking met de grafreliëfs blijkt dat de staande figuren in
nheemse. Gallische kostuums zijn gekleed. De beurs in de
rechterhand van de staande persoon in het paarse kleed
komt veel voor op grafmonumenten en is daar waarschijnlijk
een symbool voor de welstand van de overledene. Het
schrirfplankje is eveneens een gebruikelijk attribuut m de
grafreliëfs. Personen die konden lezen en schrijven, hadden
kennelijk een reden om daar trots op te zijn, wat betekent
dat het aantal analfabeten groot moet zijn geweest
Naast de zojuist beschreven voorstelling(en) waren m de
bovenzone hoogstwaarschijnlijk ook mythologische scènes
geschilderd. Deze zijn in de decoratie opgenomen als waren
het ingelijste schilderijen die tussen twee zuilen zijn beves-
tigd Het aantal fragmenten is te gering om deze scènes te
kunnen interpreteren. Enkele goed bewaarde hoofden heb-
ben vermoedelijk tot zulke scènes behoord
Aan de voorstellingen in de bovenzone. zowel de realisti-
sche op het podium als de mythologische binnen de lijsten,
waren geschilderde teksten toegevoegd Maar enkele let-
ters zijn daarvan bewaard gebleven. Ze zullen als uitleg bij de
scènes hebben gediend.

Het is niet onmogelijk dat de bewoners van de villa zelf zijn
voorgesteld in de scene met het schnjfplankje. De muur-
schilderingen in het centrale vertrek kunnen dan worden
opgevat als illustratie van hun maatschappelijke positie en
idealen. Zij zijn zelf afgebeeld als leden van de inheemse
bevolking die elementen uit de Romeinse cultuur overne-
men, met name het schrijfplankje en de paarse strepen op
de witte mantels, die ontleend zijn aan de Romeinse tunica
(al droeg een Romein nooit rneer dan twee strepen naast
elkaar ! ). Ook de mythologische scènes in de bovenzone met
de verklarende teksten zijn een voorbeeld van de Grieks-
Romeinse cultuur die de villa-bewoners zich, dankzij hun
opvoeding, hebben eigengemaakt. De beurs verwijst naar
de rijkdom van de familie
De aanwezigheid van de gladiatoren en dierevechters in de
middenzone van de decoratie kan natuurlijk worden ver-
klaard uit de populariteit van de spelen en gevechten in het
amphitheater. Het is evenwel ook mogelijk dat er een meer
direct verband heeft bestaan tussen dit deel van de decora-
tie en de bewoners. Net als andere villa-eigenaren in de
omgeving kan de familie een actieve rol hebben gespeeld m
het bestuur van de civitas (te vergelijken met onze provin-
cies) waartoe ze behoorden en waarvan de hoofdstad, naar
men aanneemt, de Co/oma Ulpia Traiana is geweest, het
tegenwoordige Xanten Bestuurders van de civitas waren
het aan hun stand verplicht van tijd tot tijd uit eigen middelen
iets voor de bevolking te doen. Zo heeft een bestuurder uit
Xanten het openbare badgebouw (thermen) van Heerlen
laten restaureren. De eigenaar van de villa m Maasbracht
heeft misschien een voorstelling in het amphitheater van
Xanten bekostigd door een groep gladiatoren te engageren
en wilde dieren te laten vangen en aanvoeren. Zijn dienst
aan het volk kan vervolgens zijn vereeuwigd op de wanden
van het belangrijkste vertrek van zi|n villa aan de Maas.

1 Schema van het toegepaste
decoratiesysteem.

2 Reconstructie van de
voorstellingen in de bovenzo-
ne. De donkere stukken zijn
echt gevonden. De hier
gekozen opeenvolging van
deze stukken is zuiver hypo-
thetisch.

3 Hoofd van jonge man.

4 Paneeldecoratie. Op een
witte ondergrond zijn rode
banden en lijnen aange-
bracht als omlijsting van
panelen. In een strook tussen
twee rode banden zijn in
groen stippen en gebogen
lijnen geschilderd, die sterk
gestileerde bloemen bladmo-
tieven voorstellen. Op een
ander deel van dezelfde
decoratie zijn banden en
lijnen in geel, rood en zwart

re zien, die vermoedeljk de
witte middenzone scheidden
van de sokkel.
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err been en een pa t duidelijk dat de figuur

reikt. Het fragment met de
hiel is beschadigd door vuur:
hetzwartvan de achtergrond
is bijna helemaal vervaagd
en het bruingele podium is
rood geworden. De andere
groep fragmenten, waarop

kostuum. De arm is vrij dik en
lijkt van een zware bekleding
te zijn voorzien. Dunne
banden die kruisgewijs over
bovenen onderarm lopen,
steifen misschien teren
bandjes voor die als bevesti-

de bescher,
1 van de lint

scènes uîî hetamphitheaîet
in de Romeinse villa van
Nennig (D} is zo 'n dierevech
ter volledig bewaard geble-
ven. Een zojuist gevelde






