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Deel I: Inleiding 
 

 

1 Opzet 

 

Tot een passende titel komen voor deze masterproef was geen gemakkelijke zaak. Uiteindelijk kozen 

we voor ‘De civiele aspecten van de militaire gemeenschap in Romeins Britannia’. Deze ruim 

omvattende titel geeft de centrale thematiek weer maar vraagt om verdere verduidelijkingen. Wat 

bedoelen we bijvoorbeeld met militaire gemeenschap? Dit beslaat evident het leger, maar voor ons 

ook enkele groepen die ermee verbonden waren. Ook de families en slaven van de soldaten, de 

veteranen en de inwoners van de dorpen grenzend aan de forten komen aan bod. Wij zien 

gemeenschap ook niet enkel als een groep mensen, maar ook als de ruimte die ze innemen. Daarom 

behandelen we ook de forten, de dorpen grenzend aan de forten en de veteranenkolonies. Onder de 

Romeinse forten vinden we grote verschillen in omvang, functie en gebruiksduur. Wij bespreken 

vooral de forten die zich tot militaire nederzettingen ontwikkelden. Het onderdeel ‘civiele aspecten’ 

uit onze titel wijst erop dat de krijgsverrichtingen van de Romeinse soldaten niet tot de thematiek 

behoren. We zullen daarentegen bekijken hoe het dagdagelijkse leven van de Romeinse soldaten 

eruit zag wanneer ze niet op campagne waren. Het gebied dat we bespreken beperkt zich tot het 

door de Romeinen bezette deel van de Britse archipel, met oog voor de veranderende grenzen 

doorheen de besproken periode. Voor onze temporele afbakening hebben we gekozen voor de 

eerste veroveringen in 43 onder de Julio-Claudische dynastie als beginpunt en het einde van de 

Severische dynastie in 235 als eindpunt. Hoewel temporele afbakeningen dikwijls enigszins arbitrair 

zijn, hebben we hier onze redenen voor. De invasie is een evident beginpunt, al zullen we daar verder 

nog bemerkingen bij geven. Een eindpunt stellen was moeilijker. Toch zijn er goede redenen voor te 

eindigen met de Severische dynastie. Vroeger stoppen zou een onvolledig beeld geven van de 

gestage ontwikkeling van de nederzettingen in Britannia. Ook was deze dynastie erg actief in 

Britannia, waar we daarna in de troebele 3de eeuw een verminderde keizerlijke inmenging in 

Britannia zien. De Severische dynastie voerde ook institutionele veranderingen in, waarvan het 

bespreken van de impact ervan te veel bijkomende stof zou vormen voor deze reeds omvangrijke 

thematiek.  

 

Behalve een thematiek vereist een masterproef ook onderzoeksvragen. Naast een introductie tot de 

militaire geschiedenis van Romeins Britannia en enkele eerder beschrijvende onderdelen, halen we 

twee grote onderzoeksvragen aan. Onze eerste vraag is in welke mate we de militaire nederzettingen 

als steden kunnen beschouwen. De tweede vraag is of het leger functioneerde als een instrument 

van Romanisatie. Beide vragen zullen doorheen de verschillende hoofdstukken aan bod komen, om 

dan in het besluit tot een algemene synthese te komen. Wij zijn van mening dat enkele vragen, in dit 
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geval twee, dieper uitspitten een meerwaarde biedt tegenover een zuiver beschrijvende aanpak. 

Evenwel zal niet alles wat doorheen de hoofdstukken aan bod komt op één van deze twee 

onderzoeksvragen slaan. Het uiteindelijke doel van deze masterproef is een zo inclusief mogelijk 

beeld te schetsen van de civiele aspecten van de militaire gemeenschap.   

 

Onze onderzoeksmethode in beschouwing genomen, spraken we een breed spectrum aan informatie 

en bronnen aan om zo tot een gebalanceerde argumentatie te komen. In de primaire bronnen en de 

secundaire literatuur gingen we op zoek naar een gediversifieerd aanbod. Uit de primaire bronnen 

boorden we zowel literaire bronnen als inscripties aan. Voor de secundaire literatuur namen we 

overzichtswerken, gedetailleerde studies, verhalende geschiedeniswerken en archeologische 

traktaten ter hand. We zochten zo veel mogelijk gezocht naar publicaties die zich toespitsen op 

Britannia maar waar het nodig of nuttig was, hanteerden we ook algemene werken en vergelijkende 

perspectieven.  

 

Wij zijn van mening dat een visuele weergave van de archeologische bevindingen aan de hand van 

kaarten bevorderlijk is voor het interpreteren van deze resultaten. Daarom maken we er in deze 

masterproef veelvuldig gebruik van. Het zou onze uiteenzetting evenwel te veel onderbreken om al 

de kaarten die wij ter hand namen in de tekst op te nemen. Wij wilden de lezer echter de 

mogelijkheid geven om dezelfde informatie in te kijken die wij hanteerden, daarom kozen we ervoor 

om de niet-geselecteerde kaarten in bijlage op te nemen. Hetzelfde geldt voor de tabellen. Deze zijn 

nuttig om structuur in de tekst te brengen en cijfermateriaal weer te geven. Ook hier namen we de 

belangrijkste tabellen in de tekst op en de rest in bijlage. Waar we vonden dat de lay-out van de 

oorspronkelijke tabel overzichtelijk was hebben we die identiek overgenomen. Waar dit niet het 

geval was of indien we de gegeven informatie met andere informatie wilden combineren, zetten we 

deze om in eigen tabellen. In die gevallen namen we de oorspronkelijke tabellen niet op.Het geven 

van cijfermateriaal is niet evident gezien de geringe overlevering van de primaire bronnen. Deze 

cijfers zijn dus zelden accuraat. Ze dienen eerder als indicatie dan hard bewijs. Onder de noemer 

‘figuren’ vallen hoofdzakelijk plattegronden van sites en gebouwen. Ze kennen een gelijkaardig 

gebruik als de kaarten. De kaarten, tabellen en figuren in de tekst hebben we genummerd met 

Arabische cijfers, de kaarten en tabellen uit de bijlage met Romeinse cijfers. De omvangrijke bijlage is 

dus een integraal onderdeel van deze masterproef, waarbij we naar alle opgenomen kaarten, 

tabellen en figuren, verwijzen. Aangezien wij hiermee onze argumentatie ondersteunen, verzoeken 

wij de lezer om effectief de kaarten, tabellen en figuren te bekijken wanneer we ernaar verwijzen in 

de tekst. Naast ‘Bijlage I: Bijkomende kaarten, tabellen en figuren’ hebben we nog een tweede 

bijlage opgenomen, namelijk ‘Bijlage II: Bronnenmateriaal’. Zoals de naam reeds zegt, geven we hier 

onze primaire bronnen, opgedeeld volgens type. Aangezien dit praktisch haalbaar is wegens het 

geringe aantal primaire bronnen, hebben we hier al ons bronnenmateriaal opgenomen. Ook dit is 

bedoeld om de lezer in staat te stellen onze interpretaties in beschouwing te nemen. Hiermee tonen 

we eveneens aan wat wij als relevant materiaal beschouwen. Wij hopen dat ons relaas de lezer kan 

overtuigen.   
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2 Bronnenbespreking 

 

2.1 Primaire Bronnen 

 

Bronnenproblematiek is eigen aan de studie van de Oudheid. De gebrekkige overlevering van de 

antieke teksten is een probleem waar alle Oudheidkundigen mee worstelen. Voor Britannia is dit niet 

anders, meer zelfs, vergeleken met andere delen van het Romeinse Rijk is Britannia mager 

gedocumenteerd. Ook het feit dat de weinige tekstuele bronnen zo goed als allemaal uit het 

Romeinse kamp komen is problematisch. Hierdoor kunnen we volgens Mattingly voor Romeins 

Britannia spreken van protohistorie1. Er zijn dus wel enkele Romeinse en Griekse historici en 

geografen die over Britannia geschreven hebben maar vaak zijn dit slechts korte stukjes, die zelden 

diepere informatie bieden over ons studieobject. Bovendien zijn er ook binnen het beperkte 

materiaal temporele concentraties. Zo zijn er nauwelijks literaire bronnen overgebleven uit de 

periode tussen de aanwezigheid van Agricola en die van Hadrianus2.  

 

De schriftelijke bronnen uit Britannia zelf komen primair van het leger en de provinciale administratie 

en secundair van de lokale stedelijke elite en de grotere landgoederen. Voor Mattingly is het duidelijk 

dat het Romeinse Rijk essentieel met geschreven documenten werkte. Dat er nauwelijks van 

overgebleven zijn, is voor hem dan ook problematisch voor de nauwkeurigheid van onze kennis en 

theorieën3. Voor een grondigere bespreking van de primaire bronnen zullen we deze onderverdelen 

in literaire bronnen enerzijds, en inscripties anderzijds. Dit is een materieel onderscheid waarbij het 

eerste slaat op teksten geschreven op perkament, papyrus en dergelijke en het tweede op teksten 

gegrift in duurzame materialen. We willen hier de bronnen nog niet analyseren maar enkel 

aanstippen welke er zijn en hoe we deze kunnen gebruiken. 

 

2.1.1  Literaire bronnen 

 

Deze categorie bestaat hoofdzakelijk uit teksten die geschreven werden om gepubliceerd te worden. 

Hoewel deze beweren feiten te geven, hebben ze een sterk literair karakter, wat het niet gemakkelijk 

maakt om er betrouwbare informatie uit te halen. Zo wijst Mattingly erop dat we dan wel een 

beschrijving van de Britten krijgen maar dat deze verdacht veel overeenkomt met de stereotype 

beschrijving van andere ‘barbaren’ en dus niet noodzakelijk met de realiteit. Het model van ‘hoe 

verder van Rome, hoe minder ontwikkeld’, is bijvoorbeeld een terugkerend retorisch element.  

 

Van de Romeinse historici zijn Tacitus en Cassius Dio de belangrijkste voor Britannia. Het relaas van 

Tacitus over de Julio-Claudische en Flavische dynastie is uitgebreider dan dat van Cassius Dio. Voor 

                                                           
1
 Mattingly D. An Imperial Possession. Britain in the Roman Empire, 54 BC-AD 409. Penguin Books, Londen, 

2007, p. 21. 
2
 Ireland S. Roman Britain. A Sourcebook. Routledge, Londen en New York, 2008, p. 92. 

3
 Mattingly D. Op. cit., pp. 41-43. 
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de Severische dynastie vormt Cassius Dio dan wel de belangrijkste bron. Helaas is dit werk slechts 

fragmentarisch bewaard. We kennen het vooral dankzij een samenvatting van Xiphilinus, een 11de 

eeuwse Byzantijnse monnik. De Boudicaanse opstand wordt bij Cassius Dio behandeld in boek LXII en 

de campagne van de Severi in boeken LXXVI-LXXVIII. Van Tacitus hebben we de Annales, de Historiae 

en de Agricola. De Agricola bevat de langste passages maar is een eulogie aan zijn schoonvader en 

dus gekleurd door de persoonlijke relatie tussen de auteur en de beschreven persoon. Zo geeft 

Tacitus volgens Mattingly te weinig krediet aan Agricola’s voorgangers en lijkt hij als gouverneur de 

vrije hand in het bewind gehad te hebben, terwijl deze richtlijnen van de keizer kregen. Grant stelt 

evenwel dat, wat de Flavische periode betreft, de bronnen en archeologische vondsten 

overeenkomen en het dus niet nodig is om de informatie gegeven in de Agricola volledig te 

verwerpen4. Paragrafen 5 en 10-38 handelen over Britannia. Paragraaf 5 gaat over de eerste keer dat 

Agricola in Britannia diende, paragrafen 10-12 over de geografie en bevolking van Britannia, 

paragrafen 13-17 over de eerdere Romeinse aanwezigheid en de politiek van de keizers ten opzichte 

van Britannia en paragrafen 18-38 gaan over het effectieve gouverneurschap van Agricola en de 

campagnes die onder zijn bewind in Schotland gevoerd werden. In boeken II en III van de Historiae 

zien we de rol van de Britse legioenen in het Vierkeizerjaar. In de Annales zijn het de boeken XII en 

XIV die de campagnes in Britannia, waaronder de Boudicaanse opstand, behandelen.  

 

Andere auteurs en werken die ons informatie verschaffen over de militaire geschiedenis van 

Britannia zijn de Historia Augusta, de De Vita Caesarum van Suetonius over keizerlijke inmenging in 

Britannia, de De Bello Gallico van Caesar over zijn avontuur in Britannia en het geschiedwerk van 

Herodianus. Wanneer de Romeinse auteurs Britannia vermelden gaat het vooral over de militaire 

campagnes en de aanwezigheid van bekende Romeinen. Ook legioenen uit Britannia die betrokken 

waren bij de verschillende burgeroorlogen worden dikwijls vermeld. Hieruit wordt duidelijk dat de 

Romeinse legioenen in Britannia actief participeerden in het politieke reilen en zeilen van het 

westelijke deel van het Romeinse Rijk. Zo kunnen we in de De vita Caesarum lezen dat Caesar 

Britannia binnenviel, dat Vespasianus en Titus in Britannia dienden voor ze keizers werden en dat er 

een opstand was onder Nero. Dit zijn echter nooit meer dan enkele zinnen. Enkel over de campagne 

van Claudius schreef Suetonius een langere passage. Ook de Historia Augusta, die een vrij slechte 

reputatie geniet, blijft vrij algemeen maar het is wel het enige werk dat de bouw van de muur van 

Hadrianus vermeldt. De Vita van Hadrianus wordt dan ook als een van de betere levens uit de 

Historia Augusta gezien. We kunnen dus stellen dat de politiek-militaire geschiedenissen over het 

algemeen heel oppervlakkig blijven en dus buiten het hoofdstuk ‘De veroveringsfases’ weinig 

gebruikt kunnen worden. Voor de late Romeinse aanwezigheid is er onder andere het werk van 

Ammianus Marcellinus, de Notitia Dignitatum, de Adversum Paganos van Orosius en het werk van 

Zosimus.  

 

                                                           
4 Grant A.E. Roman Military Objectives in Britain under the Flavian Emperors. BAR British Series 440, 

Archeopress, Oxford, 2007, p. 115. 
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Voor geografie en etnologie is er het werk van Strabo, de Naturalis Historia van Plinius Maior en de 

De Chorographia van Pomponius Mela. Er is ook een 2de eeuwse topografische beschrijving van 

Britannia aan de hand van Claudius Ptolemaios. Dankzij het Itinerarium Antonini, de Ravenna 

kosmografie en de Tabula Peutingeriana, en de werken van de geografen, zijn er veel plaatsnamen 

gekend. Het is evenwel moeilijker om de exacte locaties vast te leggen. Bovendien biedt de naam van 

een plaats weinig diepgaande informatie over de aard en de ontwikkeling van de nederzettingen. 

Toch is het duidelijk dat de Romeinen een grondige geografische kennis van Britannia en Schotland 

bezaten. Volgens Mattingly is dit typerend voor een imperiaal systeem waarbij kennis macht is. Ook 

dat veel plaatsnamen een Keltische stam met een Latijnse uitgang hadden is een opmerkelijk feit5. 

Hieronder geven we een kaart van Britannia, opgesteld naar de topografische beschrijving van 

Ptolemaios. Kaarten I-III in Bijlage I tonen nog kaarten aan de hand van de eerder vermelde 

topografische beschrijvingen.  

 

Kaart 1: Kaart van Britannia aan de hand van de topografische beschrijving van Claudius Ptolemaios 

 

 
Bron: Jones B. & Mattingly D. An Atlas of Roman Britain. Blackwell Reference, Oxford, 1990, p. 19. 

                                                           
5
 Mattingly D. Op. cit., pp. 27-43. 
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We hanteren ook één werk dat niet over Britannia handelt maar over het Romeinse leger en ook 

veelvuldig in de secundaire literatuur geciteerd wordt. Dit is de Epitoma rei militaris, van Publius 

Vegetius Renatus. Er is weinig geweten over Vegetius en het werk valt ook niet exact te dateren, 

hoewel er aanwijzingen zijn dat het dateert van het einde van de 4de eeuw. Het werk is gericht aan 

een niet genoemde keizer en is geschreven met de bedoeling om deze keizer te ondersteunen in het 

heropwaarderen van het Romeinse leger. Volgens Vegetius was het slecht gesteld met het Romeinse 

leger. Om dit te verhelpen moest men terugkeren naar zoals het was onder de late republiek en de 

vroege keizertijd. Aangezien hij hiervoor bespreekt hoe het er toen aan toe ging, is het ook voor ons 

tijdsbestek een relevant werk. Toch is enige voorzichtigheid geboden. In de eerste plaats beschrijft hij 

de modelsituatie van het oude Romeinse leger en kunnen we dus niet zeker weten of de norm die hij 

aanhaalt ook effectief de realiteit was. Bovendien was hij vermoedelijk zelf geen militair en haalde hij 

zijn informatie uit andere Romeinse bronnen. Wij zullen Vegetius dan ook vooral hanteren om aan te 

vullen waar we geen directere bronnen hebben. Het werk bestaat uit vier boeken. Liber I handelt 

over de selectie en training van rekruten, liber II over de institutionele organisatie van het leger en de 

taken en plichten van de officieren en soldaten, liber III, dat het langste is, over krijgsverrichtingen en 

liber IV over belegeringen en de vloot6. Boeken I en II behandelen zowel het leger in vredes- als in 

oorlogstijd, voor boeken III en IV is dit enkel in oorlogstijd. Daarom zullen wij enkel uit de eerste twee 

citeren. Vegetius heeft bij elke boek een soort inhoudstabel gegeven waarin staat waarover de 

paragrafen handelen. De overzichten van de paragrafen van boek I en II zijn integraal overgenomen 

in onze bronnenbijlage. De volledige paragraaf werd alleen opgenomen indien we deze effectief 

aanhalen. 

 

We hebben er voor gekozen om alle literaire tekstfragmenten waarop we ons gebaseerd hebben 

voor dit onderzoek op te nemen in Bijlage II: Bronnenmateriaal. Het is niet in alle gevallen nodig om 

deze (volledig) in de tekst op te nemen. De fragmenten die we niet of slechts deels opnemen kunnen 

dan gevonden worden in de bijlage. Met oog op de uniformiteit hebben we steeds voor een Engelse 

vertaling gekozen, met uitzondering van het werk van Vegetius, waarvan we een Nederlandse 

vertaling gebruiken7. In de meeste gevallen is dit deze van Ireland, uit zijn Roman Britain: a 

sourcebook. Waar dit niet het geval is zal dit vermeld worden. Doorheen deze masterproef zullen we 

enkel de Engelse vertaling citeren maar in de bijlage geven we ook de oorspronkelijke Latijnse of 

Griekse tekst. Een elektronische uitgave van de Latijnse teksten vinden we op de website van de 

Brepolis, Library of Latin Texts8. Ook op de website The Latin Library kunnen Latijnse teksten 

teruggevonden worden9. Griekse teksten kunnen gevonden worden op de website van de TLG Digital 

                                                           
6
 Vegetius; vert. door Meijer F. Het Romeinse leger. Handboek voor de generaal. Athenaeum – Polak & Van 

Gennep, Amsterdam, 2002, pp. 11-18. 
7
 Er is een Engelse vertaling aan de hand van Clark uit 1767, maar deze is niet zo volledig als de vertaling van 

Meijer die wij hanteren. 
8
 De door ons geciteerde Latijnse auteurs kunnen gevonden worden via deze link: Library of Latin Texts. Series 

A, http://clt.brepolis.net/llta/pages/Toc.aspx (laatst geconsulteerd op 11/06/2010). 
9
 http://www.thelatinlibrary.com/ (laatst geconsulteerd op 17/12/2010). Enkel de tekst van Vegetius komt van 

deze website. 

http://clt.brepolis.net/llta/pages/Toc.aspx
http://www.thelatinlibrary.com/
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Library (Thesaurus Linguae Graecae)10. Bij de literaire bronnen vinden we dus hoofdzakelijk 

tekstfragmenten van de Romeinse elite buiten Britannia, wat een erg beperkte groep is. Documenten 

van Romeinen van verschillende standen, die in de provincie zelf actief waren, vinden we eerder in 

de inscripties, waarop we ons nu zullen richten.  

 

2.1.2 Inscripties 

 

Inscripties vormen een rijke bron voor de studie van de Oudheid en dit is voor Britannia niet anders. 

Bovendien zijn alle inscripties gevonden voor 31 december 2006 uitgegeven in de Roman Inscriptions 

of British (RIB), uitgegeven in drie volumes, waarvan het tweede in acht fascicules en een deel 

addenda, en het derde opnieuw in één boek. Deze uitgaven bevatten kritische noten en een Engelse 

vertaling, wat de inscripties een stuk toegankelijker maakt als bron. De inscripties zijn gegroepeerd 

volgens materiële drager, waarbij de inscripties op steen in het eerste volume zijn uitgegeven en het 

tweede volume de diverse andere dragers behandelt. Volume drie behandelt opnieuw de inscripties 

op steen, namelijk deze die tussen 1955 en 2006 gevonden werden. Binnen de verschillende dragers 

zijn dan ook nog bepaalde geografische en thematische ordeningen gehanteerd. Inscripties die 

gevonden werden na 1986 werden aanvankelijk in de Journal of Roman Studies en later in de 

Britannia uitgegeven. Ondanks het belang van deze bron merkt Mattingly toch op dat ook hier het 

leger de grootste bron vormt van het epigrafisch materiaal, gevolgd door de steden. Er zijn meer 

‘instrumentum domesticum’, teksten op klein materiaal van diverse aard, teruggevonden dan 

formele inscripties op steen, maar deze zijn meestal erg kort. Munten zijn er niet alleen van na de 

verovering maar ook al van ervoor11. 

  

Gezien de geringe omvang van het materiaal is het zinloos een statistische analyse te maken van de 

inscripties, aangezien dit geen representatief beeld zou geven. Eveneens valt dit buiten het opzet van 

deze masterproef en bijgevolg zullen we niet trachten om concrete cijfers, laat staan percentages, 

aan de inscripties te koppelen. Toch lijkt het doornemen van alle tekstuele inscripties op steen ons 

een adequate methode om een impressie te krijgen van deze bron en de informatie die ze ons biedt. 

Ook zullen we doorheen deze masterproef enkele van de andere materiële dragers, in de mate dat ze 

relevante informatie bieden met betrekking tot onze onderzoeksvraag, bespreken. Bij het 

doornemen van de inscripties op steen valt ons het volgende op. We zien twee grote groepen 

inscripties: inscripties opgedragen aan de (Romeinse) goden en/of keizers enerzijds12, en funeraire 

inscripties anderzijds. Een derde veelvoorkomende groep, en waarin we zelf het meeste interesse 

hebben, zijn vermeldingen van bouwprojecten. Deze zullen we in het hoofdstuk ‘De opbouw van de 

forten’ uitgebreider bespreken. De inscripties uit het recente derde volume geven een gelijkaardige 

indruk, zij het dat ze nog vaker van fragmentarische aard zijn. De noten waarin de inscripties geduid 

                                                           
10

 De door ons geciteerde Griekse auteurs kunnen gevonden worden via deze link: Linguae Graecae, 
http://stephanus.tlg.uci.edu/canon/fontsel (laatst geconsulteerd op 11/06/2010). 
11

 Mattingly D. Op. cit., p. 38. 
12

 Vb. RIB4. 

http://stephanus.tlg.uci.edu/canon/fontsel
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worden zijn dan weer wel uitgebreider dan in het eerste volume, wat ze toch iets toegankelijker 

maakt. Dateringen zijn daarentegen niet meer opgenomen. Soms worden deze wel gegeven in de 

Epigraphische Datenbank Clauss-Slaby. In RIB III heeft men de nummering van de inscripties terug 

van één hervat, zij het dat men er 3000 aan toegevoegd heeft. Inscripties die in de 3000 genummerd 

zijn kan men dus herkennen als uit RIB III komende13. 

 

Er is de onmiskenbare indruk dat militairen disproportioneel geattesteerd zijn in de inscripties. Als 

we kijken naar waar inscripties gevonden zijn valt het op dat deze geconcentreerd zijn in de militaire 

grenszone, militaire sites in de civiele zone, zoals Caerleon, Chester en York, en steden waar veel 

militairen aanwezig waren, zoals Londen en Bath (zie Bijlage I: Kaart IV). Hoewel we hier dus geen 

absoluut cijfer op kunnen plakken kunnen we vaststellen dat de epigrafische cultuur nauwelijks 

buiten de militaire gemeenschap was doorgedrongen. Maar aangezien deze masterproef over de 

militaire gemeenschap gaat, vormen de inscripties een belangrijke bron voor ons. In de gevallen 

waarin we één of meerdere inscripties citeren om te getuigen van een type dat volgens ons frequent 

voorkomt, en dus significant is, zijn deze voorbeelden zuiver willekeurig gekozen. In Bijlage II: 

Bronnenmateriaal citeren we, naast de Latijnse passages14, de inhoud van de inscripties aan de hand 

van de Engelse vertaling, zoals deze gegeven wordt in de RIB.  

 

Een belangrijk type bronnen dat niet in de RIB aan bod komt, maar die wel tot de categorie van de 

inscripties gerekend wordt, zijn schrijftabletten. Door een unieke vondst van schrijftabletten bij de 

opgravingen van het fort te Vindolanda hebben we een rijke bron over het dagelijkse leven van de 

militaire gemeenschap in Britannia. Schrijftabletten van hout vormden een alternatief voor het dure 

papyrus en perkament. De bekendste vorm hiervan zijn de tabletten gevuld met was, waarin men 

met een stylus inkervingen maakte. In Vindolanda alleen zijn er meer dan 250 van deze 

schrijftabletten gevonden. In bijna alle gevallen echter is de was vergaan. Vaak is de tekst doorheen 

de was in het hout ingekerfd. Maar door herhaaldelijk gebruik is het onmogelijk om de 

tekstfragmenten uit elkaar te houden en te ontcijferen. Hierdoor blijven de meeste van deze 

tabletten, die iets minder dan 20% van het totaal aantal gevonden tabletten uitmaakt, onvertaald.  

In Vindolanda is er echter ook nog een ander soort tabletten overgebleven, ‘leaf’ tabletten, meestal 

van els en ook enkelen van berk en eik, waarop met inkt geschreven is. Deze vergankelijke tabletten, 

die enkel in uitzonderlijke bodemsituaties bewaard blijven, zijn buiten Vindolanda nauwelijks 

geattesteerd, maar het gebruik ervan moet wijdverspreid geweest zijn in het Noordwesten van het 

Romeinse Rijk. Deze inkttabletten konden bewaard worden in een doos, waarbij op de rug van het 

tablet het onderwerp geschreven stond, maar ze waren niet bedoeld om lang bij te houden. Zo werd 

vermoedelijk bij het achterlaten van het fort te Vindolanda de tabletten op een hoop gesmeten en in 

brand gestoken, maar is het vuur door de regen uitgedoofd. Hierdoor zijn de tabletten, weliswaar 

                                                           
13

 Vb. RIB3181. 
14

 De inscripties uit de Roman Inscriptions of Britain kunnen geraadpleegd worden op de website Epigraphische 
Datenbank Clauss-Slaby: http://oracle-vm.ku-eichstaett.de:8888/epigr/epigraphik_en (laats geraadpleegd op 
24/12/2010). 

http://oracle-vm.ku-eichstaett.de:8888/epigr/epigraphik_en
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enigszins beschadigd, ons toch nagebleven. Voor archivering, juridische contracten en financiële 

transacties gebruikte men de duurdere maar stevigere wastabletten15.  

 

Bowman en Thomas waarschuwen er echter voor om op te passen met het onderscheid tussen 

wastabletten en de ‘leaf’ tabletten. In de praktijk werden ook veel wastabletten (deels) met inkt 

beschreven. De vorm van de ‘leaf’ tabletten is wel vrij ongewoon. Ook bestaat de overgrote 

meerderheid van de schrijftabletten uit de rest van het Romeinse Rijk uit juridische documenten, 

terwijl deze in Vindolanda niet gevonden zijn.  De privécommunicatie van de soldaten vormt de 

grootste groep van de tekstfragmenten, gevolgd door rekeningen en de administratie van het fort16. 

Religie komt nauwelijks naar voor in de tabletten en is beter geattesteerd door de opgedragen 

altaren, zeker in de latere periode17. De tabletten dateren van de periode 80-125 en dat is nu net een 

periode die in Britannia slecht gedocumenteerd is, wat de bron nog waardevoller maakt. De eerste 

opgravingen ervan vonden plaats in 1973, met verdere opgravingen in de daaropvolgende jaren. Ze 

bieden ons een uniek inzicht in de dagdagelijkse communicatie van de bemanning van een Romeins 

fort en dus zullen we ze later nog uitgebreider bespreken. Hiernaast wijzen Bowman en Thomas ook 

nog op hun belang als bron over het Latijnse schrijven, zowel over schrijfmaterialen, het Volkslatijn 

en Latijnse paleografie. Dat de teksten aan de hand van een groot aantal auteurs zijn, verhoogt onze 

kennis over het handschrift van rond de eerste eeuw18.  

 

Deze tabletten zijn uitgegeven door Bowman en Thomas in 3 werken. Het eerste is ‘Vindolanda: The 

Latin Writing Tablets’19, dat ook gekend is onder de naam Tabulae Vindolandenses I. Het tweede 

volume is ‘The Vindolanda Writing-tablets (Tabulae Vindolandenses II)’20. Het derde volume, dat 

addenda en correcties bevat, is ‘The Vindolanda Writing-tablets (Tabulae Vindolandenses III)’21. Een 

elektronische uitgave van deze eerste twee volumes kunnen we vinden op de website ‘Vindolanda 

Tablets Online’22. In deze werken worden de tabletten erg uitgebreid besproken, maar aangezien 

velen erg fragmentarisch zijn werden ze niet vertaald en bovendien is de bespreking vrij 

gespecialiseerd. Hierdoor zijn ze niet het handigste instrument voor een snelle inzage in wat deze 

tabletten ons inhoudelijk kunnen bieden. In zijn ‘Life and Letters on the Roman Frontier23’ voegde 

Bowman echter ook in bijlage de meest zinvolle tabletten toe, met Engelse vertaling. Hoewel dit dus 

                                                           
15

 Birley A. Garrison Life at Vindola. A Band of Brothers. Tempus, The Mill, Brimscombe Port, 2002, pp. 31-33. 
16

 Bowman A.K. & David Thomas J. The Vindolanda Writing Tablets and Their Significance: An Interim Report. 
In: Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Vol. 24, No. 3 (3

rd
 Qtr., 1975), Franz Steiner Verlag, pp. 470-472. 

17
 Birley A op. cit., p. 163. 

18
 Bowman A..K. & Thomas J op. cit., pp. 466; 476-478. 

19 Bowman A. K. & Thomas J. D. Vindolanda: The Latin Writing Tablets. Britannia Monograph Series Vol. 4, 

Society for the Promotion of Roman Studies, Londen, 1983, 157 p. + 15 pl. 
20 Bowman A. K. & Thomas J. D.  The Vindolanda Writing-tablets (Tabulae Vindolandenses II). British Museum 

Press, Londen, 1994, 408 p. + 32 pl. 
21 Bowman A. K. & Thomas J. D. The Vindolanda Writing-tablets (Tabulae Vindolandenses III). British Museum 

Press, Londen, 2003, 184 p. + 24 pl. 
22

 http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/ (laatst geraadpleegd op 7/1/2011). 
23

 Bowman A.K. Life and Letters on the Roman Frontier. Vindolanda and its People. British Museum Press, 

Londen, 1994, 167 p. 

http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/
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slechts een beperkte selectie vormt is ze wel toegankelijker. Het merendeel van de tabletten dat we 

hier citeren is dan ook afkomstig uit deze bijlage, een enkele komt van de hierboven vermelde 

website. 

 

Naast de bekende tabletten uit Vindolanda zijn er ook gelijkaardige tabletten gevonden in het fort te 

Carlisle, genaamd de Tabulae Luguvalienses. Het gaat om een kleiner aantal tabletten die slechts heel 

fragmentarisch bewaard zijn, waardoor ze een minder belangrijke bron vormen. Ze zijn gepubliceerd 

door Tomlin in Britannia 29 (1998) pp. 31-84. Het enige tablet dat wij zullen citeren is eveneens 

gepubliceerd in ‘The missing lances, or Making the machine work’, van dezelfde auteur24. Wij zullen 

deze publicatie hanteren.  

 

 

2.2 Archeologische Bronnen 

 

Door het tekort schieten van de tekstuele bronnen is het aandeel van de archeologie in de studie van 

Britannia bijzonder groot. In het klimaat van Groot-Brittannië bewaren materialen echter minder 

goed dan in pakweg de Egyptische woestijn. Door de langdurige occupatie van de sites zijn ook veel 

Romeinse bouwmaterialen herbruikt en door de dichte bevolkingsgraad in het latere Engeland zijn 

bovenop veel Romeinse nederzettingen nieuwe nederzettingen gebouwd. Dit wordt wel 

gecompenseerd door het feit dat Britannia één van de meest intensieve en kwalitatief best 

archeologisch onderzochte provincies van het Romeinse Rijk is en er blijft altijd nog materiaal 

bijkomen. Archeologisch onderzoek biedt ons meer de mogelijkheid om alle bevolkingslagen te 

bestuderen, in tegenstelling tot de, door de elite geschreven, tekstuele bronnen. Toch wijst Mattingly 

erop dat ook archeologie niet neutraal is. Zo betreft het overgrote deel van de opgravingen forten, 

grote nederzettingen en villa’s, terwijl dit slechts een klein deel van alle bewoning vormde25. Op deze 

manier vervormt de keuze van opgravingprojecten ons beeld van de provincie. Toch blijft 

archeologisch onderzoek een onmisbare bron van informatie voor de bestudering van Britannia.  

 

Er zijn twee belangrijke series waarin archeologische onderzoeken over Britannia gepubliceerd 

worden. De eerste is de British Archaeological Reports (BAR) reeks, die later werd opgesplitst in twee 

reeksen, namelijk de British Series (de blauwe volumes) en de International Series (de rode volumes). 

De British Series, die evenwel niet enkel over de Oudheid handelt, is de belangrijkste uitgever van 

archeologische traktaten over Britannia, en veel van de door ons geciteerde artikels zullen dan ook 

uit deze reeks komen. De tweede reeks die talrijke archeologische traktaten bevat is het tijdschrift 

Britannia, dat jaarlijks wordt uitgegeven sinds 1970. 

 

                                                           
24 Tomlin R.S.O. The missing lances, or Making the machine work. In: Goldsworthy A. & Haynes I. (ed.). The 

Roman Army as a Community. JRA Supplementary Series 34, Porthsmouth, Rhode Island, 1999, pp. 127-138. 
25

 Mattingly D. Op. cit., pp. 44-46. 
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2.3 Secundaire Literatuur 

 

Het is niet onze bedoeling om hier alle literatuur die we hanteren te bespreken. Wel zullen we hier 

een korte status questionis geven van de centrale thematiek van deze masterproef. Over de 

algemene geschiedenis van Britannia zijn reeds talrijke werken verschenen. Het recentste daarvan is 

dat van Mattingly uit 2006, welk we in deze masterproef daarom het meeste zullen hanteren. Het is 

een uitstekend inleidend werk over de gehele geschiedenis van Britannia, inclusief een 

voorgeschiedenis en de niet-veroverde gebieden. Het bevat ook een uitgebreid bibliografisch essay. 

Als we dan gaan kijken naar de secundaire literatuur over het Romeinse leger in Britannia zien we 

niet geheel onverwacht dat, net zoals in de primaire bronnen, vooral de militaire campagnes 

uitgebreid behandeld zijn. De autoriteit op het vlak van de militaire geschiedenis van Britannia is 

Webster, die hier talrijke werken over schreef. Het idee om de Romeinse militaire gemeenschap als 

een community te bestuderen zien we in de jaren ’80 ontstaan met artikels als ‘Soldiers and society: 

the army in Numidia’ van Shaw (1983) en ‘The legion as society’ van MacMullen (1984). ‘The Roman 

Army as a Community’26, uit 1999, sluit het dichtste aan bij de thematiek van deze masterproef en 

vormt dus één van de basiswerken. Het is een verzameling van artikels en bevat ook studies die niet 

over Britannia of het leger in het algemeen gaan en die dus niet relevant zijn voor ons. Het in 1984 

verschenen ‘Military and Civilian in Roman Britain. Cultural Relationships in a Frontier Province’27 

beperkt zich dan wel tot Britannia maar behandelt eerder de relaties tussen de militaire en de civiele 

gemeenschap, dan de militaire gemeenschap op zich maar is toch ook het vermelden waard. Ook 

Mattingly beschouwt de militaire gemeenschap als een aparte community en wijdt een groot deel 

van zijn hieraan, wat het werk des te bruikbaarder maakt voor ons. MacMullen stelde in zijn 

voorwoord van het in 1962 geschreven ‘Soldier and civilian in the later Roman Empire’ dat hoewel er 

veel literatuur is over het Romeinse leger, er vóór hem nog niemand een werk schreef specifiek over 

de bezigheden van het Romeinse leger in vredestijd28. Maar met zijn werk kwam daar dus 

verandering in. Het gaat evenwel over de periode 200-400, waarvan wij enkel de Severische dynastie 

behandelen. In ‘A Companian to the Roman Army’29, een recent werk uit 2007, dat het Romeinse 

leger in het algemeen behandelt, zijn ook bijdragen opgenomen over de aspecten van het dagelijkse 

leven van de Romeinse soldaten. Over de militaire vici, een belangrijk onderdeel van de militaire 

nederzettingen is er weinig literatuur, met ‘The Military Vici in Roman Britain’30 (1984) van Sommer 

als belangrijkste werk. Ook over veteranen en de veteranenkolonies in Britannia zijn de werken 

verrassend dun bezaaid. Een reeks artikels hierover vinden we in ‘The Coloniae of Roman Britain: 

                                                           
26

 Goldsworthy A. & Haynes I. (ed.). The Roman Army as a Community. JRA Supplementary Series 34, 

Porthsmouth, Rhode Island, 1999, 212 p. 
27

 Blagg T.F.C. & King A.C. (eds.). Military and Civilian in Roman Britain. Cultural Relationships in a Frontier 

Province. BAR British Series 136, Oxford, 1984, 277 p. 
28

 MacMullen R. Soldier and civilian in the later Roman Empire. Harvard University Press, Cambridge, 1963, p. 
vi. 
29 Erdkamp P. (ed.). A Companian to the Roman Army. Blackwell Publishing, Oxford, 2007, 574 p. 
30 Sommer C.S. The Military Vici in Roman Britain. BAR British Series 129, Oxford, 1984, 127 p. + ill. 
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New Studies and a Review’31, verschenen in 1999. De meeste van deze werken zijn evenwel 

verzamelwerken met losstaande artikels; een integraal werk over de Romeinse militaire 

gemeenschap in Britannia als een community ontbreekt, naar zo ver wij weten, nog steeds32. Hoewel 

deze masterproef bedoeld is om exact deze thematiek te behandelen, willen we hier niet de 

pretentie hebben dat wij hier wel een integraal werk over schrijven. In de eerste plaats doordat we 

enkel het leger in vredevolle contexten behandelen, terwijl ook het leger tijdens krijgsverrichtingen 

als een community kan bestudeerd worden. Verder kiezen we er ook voor om vooral de 

beroepsactiviteiten en nederzettingen uitvoerig te bestuderen, waarbij andere aspecten zoals 

bijvoorbeeld religie en losstaande veteranenwoningen onderbelicht blijven. Toch hopen we een 

inclusiever werk te schrijven dan dat wat eerder verschenen is.  

 

  

                                                           
31

 Hurst H. (ed.). The Coloniae of Roman Britain: New Studies and a Review. JRA Supplementary Series 36, 

Porthsmouth, Rhode Island, 1999, 196 p. 
32

 Hierbij moeten we vermelden dat we hiermee verwijzen naar de door ons besproken periode, namelijk de 
eerste twee eeuwen n.Chr. Over de militaire gemeenschap in Britannia tijdens de Late Oudheid verscheen in 
2007 ‘An archaeology of identity: soldiers and society in later Roman Britain’ van Gardner, waarin hij de 4

de
 en 

5
de

 eeuw behandelt. 
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3 Theoretisch kader 

 

De thematiek van deze masterproef laat zich niet in één bepaald theoretisch model vangen. We 

behandelen in de eerste plaats de militaire gemeenschap als een community, waardoor we met 

sociologische theorieën in aanraking komen. We behandelen ook hun nederzettingen dus komen we 

in aanraking met Urban Theory. We stuiten ook onvermijdelijk op het Romanisatiedebat. Dit zijn 

allen gelaagde concepten met zowel materiële als immateriële aspecten. Wij hanteren in deze 

masterproef dan ook diverse invalshoeken, die zowel van materiële als immateriële aard zijn. We 

zullen hier diverse antieke en contemporaine definities van wat een stad is tegenover elkaar 

plaatsen, om deze dan later aan onze bevindingen over de militaire nederzettingen te toetsen. 

Hierbij aansluitend zullen we kort een blik werpen op het debat omtrent de economische functie van 

de antieke stad. Vervolgens nemen we het Romanisatiedebat onder de loep, met een focus op de 

Angelsaksische literatuur over de situatie in Britannia. We werpen hierbij ook onze eigen 

bedenkingen op en halen aan waar we ons zullen op toespitsen in deze masterproef. Door diverse 

invalshoeken te hanteren riskeren we de focus te verliezen en een onsamenhangend werk te 

creëren. Deze masterproef is evenwel geen uitgesproken theoretische gestoeld werk en we zijn van 

mening dat diverse invalshoeken een meerwaarde bieden om tot bredere inzichten in de militaire 

gemeenschap in Romeins Britannia te komen. 

 

3.1 Community 
 

Hoewel community een sociologische term is, is deze masterproef geen sociologisch werk en is het 

dus niet onze intentie om de sociologische theorie hieromtrent te analyseren. Eerder kiezen we 

ervoor om het kader gegeven in werken die handelen over het Romeinse leger als een community te 

hanteren. Onmisbaar hierbij is de inleiding van Haynes op het werk ‘The Roman Army as a 

Community’, dat we als uitgangspunt gebruiken. Haynes baseert zich hierin wel op bepaalde 

sociologische werken, die zo onrechtsreeks in ons werk doorsijpelen. Het concept van het leger als 

een community stelt ons beter in staat om de rol van het leger in de provinciale maatschappij te 

bestuderen. De functie en de status van het leger was gebaseerd op zijn band met de keizer. Het 

leger was evenwel geen monolithisch blok en brak soms uiteen in provinciale, regionale of zelfs 

regimentele interesses, die hun relatie met de keizer of troonpretendenten anders interpreteerden. 

Er bestonden verschillende lokale gemeenschappen binnen de overkoepelende militaire 

gemeenschap. Het feit dat de soldaten steeds minder verplaatst werden over het Romeinse Rijk 

werkte dit in de hand. Het leger is al vaak bestudeerd in de context van sociale verandering maar er 

moet meer oog zijn voor de interne dynamieken. Volgens Haynes zijn dagelijkse ervaringen en 

menselijke interacties belangrijker dan structuren. Eén van de modellen van community is om het 

leger als een ‘total institution’ te beschouwen die sociaal en cultureel geïsoleerd stond van de civiele 

gemeenschap waarover ze waakte. Het leger wordt niet langer enkel als een vechtmachine gezien. 
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In de sociologische literatuur zijn er tientallen definities van wat ‘community’ is. De traditionele visies 

op community benadrukken structuren. Community wordt ook deels bepaald door de positie 

tegenover andere gemeenschappen. Haynes citeert volgende definitie uit het symbolisch 

interactionisme: 

 

‘[Community is] symbolically constructed, as a system of values, norms and moral codes which provides 

a sense of identity within a rounded whole to its members.’ 

 

Een community hoeft niet verbonden te zijn met een bepaalde plaats. Het klassieke voorbeeld van 

een ‘occupational community’ in het sociologisch onderzoek is de politie. Er worden wel eens 

parallellen getrokken tussen het Romeinse leger en de politiemachten. Identiteit wordt gerealiseerd 

door bepaalde voorwerpen. Voor de Romeinse soldaten was dit het zwaard en de zwaardriem. Door 

deze te dragen werd men herkend als een soldaat. Ook regimenten kunnen als communities 

beschouwd worden, met dan bijvoorbeeld de standaarden als symbolische voorwerpen33. Wij zullen 

ons er echter toe beperken de militaire gemeenschap als een community binnen Britannia te 

analyseren. 

 

 

3.2 Definitie stad 

 

Om onze onderzoeksvraag naar het nederzettingsaspect van de forten te kunnen beantwoorden 

hebben we een kader nodig om naar te referen. Dit kader is de definitie van een stad. Over de 

contemporaine definitie van een stad is geen consensus. Wij zullen hier verschillende definities 

aanhalen en een eigen synthese geven. Daarnaast zijn er ook de verschillen tussen de contemporaine 

en antieke steden. Hierbij bespreken we enerzijds wat de Romeinen en Grieken als een stad 

beschouwden. Dit doen we aan de hand van de Griekse auteur Pausanias. Anderzijds bespreken we 

de visie van de moderne historici op de antieke stad. 

 

Een algemene omschrijving van wat een stad is, zoeken we om mee aan te vangen op in het van Dale 

Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Hierin wordt stad als volgt omschreven: 

 

‘[...] 2 een (ommuurde) plaats die een eigen bestuurs- en rechtskring vormde (volgens een bepaald, 

aan haar verleend recht, een privilege, afgescheiden van en in tegenstelling tot het platteland); - als 

administratieve eenheid of gebied en (m.n. hist.) als rechtsgebied [...] 3 grote samenhangende 

bebouwing, ingedeeld in straten [...]’ 

 

Voor een sociologische invalshoek baseren we ons op het artikel ‘Defining the City’ van Frey en 

Zimmer. Hierin maken zij een onderscheid tussen ‘stad’ en ‘stedelijk’. Voor hen is ‘stad’ makkelijk te 

                                                           
33 Haynes I. Introduction: the Roman army as a community. In: Goldsworthy A. & Haynes I. (ed.). The Roman 

Army as a Community. JRA Supplementary Series 34, Porthsmouth, Rhode Island, 1999, pp. 7-11. 
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definiëren. Het is een administratieve eenheid die ingesteld wordt door een overheid. Maar dan rijst 

de vraag waarom een bepaald gebied als stedelijk beschouwd wordt. Ze zien drie elementen, 

namelijk het ecologische, het economische en het sociale karakter. Het ecologische element omvat 

het bevolkingsaantal en de bevolkingsdichtheid. Het inwonersaantal dat vereist is om als een 

stedelijk gebied beschouwd te worden is echter variabel. Zo is dit in Denemarken vanaf 250 

inwoners, in de Verenigde Staten vanaf 2500 en in India vanaf 5000. Het economische element draait 

omtrent de economische activiteiten die in een stad plaatsvinden. In tegenstelling tot in de rurale 

gebieden is in de stedelijke gebieden de meerderheid van de bevolking actief in niet-agriculturele 

activiteiten. Over het algemeen zit er variatie in de economische activiteiten. Er kunnen diverse 

vormen van productie plaatsvinden, maar ook educatieve, politieke, administratieve en sociaal 

gerelateerde activiteiten. De infrastructuur die stedelijke kernen bieden kunnen bedrijven lokken, die 

op hun beurt weer bevolking kunnen aantrekken, wat dus een elkaar versterkend systeem vormt. 

Het sociale karakter houdt de levenswijze in die typerend is voor een stedelijk gebied en de 

mentaliteit van de inwoners. Hiermee gerelateerd is de aard van de omgeving. Dit kunnen positieve 

elementen zijn, zoals de aanwezigheid van nutsvoorzieningen en ontspanningsmogelijkheden, of 

negatieve elementen, zoals verhoogde criminaliteit en vervuiling. Over het algemeen worden de 

ecologische, economische en sociale elementen gecombineerd om tot een omschrijving van een 

stedelijk gebied te komen. Maar ook deze elementen zijn moeilijk te hanteren en de wijze waarop dit 

gedaan wordt hangt af van de doelstellingen van diegenen die ze hanteren. Onderzoekers nemen 

vaak uit praktische overwegingen de administratieve afbakeningen over34.  

 

Een definitie van wat een stad is uit een werk dat over de Oudheid handelt, halen we uit het boek 

van Bekker-Nielsen. Deze definitie hecht geen belang aan het legale statuut. Hier zijn we het niet 

mee eens zijn want dit telde duidelijke wel mee voor de antieken. Waarin we wel volgen is dat deze 

legale statuten arbitreir zijn. 

 

‘[...] definition of a town as a permanently and densely inhabited settlement where a significant 

segment of the population is engaged in non-agricultural activity. Further, there must be reciprocal 

economic relations between inhabitants of the settlement and the population outside. [...] [T]he legal 

status of a settlement forms no part of the definition of a ‘town’
35

’ 

 

Terugkerende elementen in de verschillende definities zijn dat een stad een zekere omvang, 

bewonersaantal en bevolkingsdichtheid heeft, dat het een bestuurlijke eenheid is met een 

afgebakend territorium, permanent is, een eigen identiteit heeft, en dat het gespecialiseerde functies 

heeft waarbij de meerderheid van de inwoners in niet-agriculturele activiteiten te werk is gesteld. 

Steden verzorgen volgens Perring al dan niet sociale, wetgevende, administratieve, rituele, 

symbolische, militaire, distributieve, economische en industriële functies. Het relatieve gewicht dat 
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35
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een onderzoeker aan de verschillende attributen toekent wordt bepaald door de aard van de 

interesse in de steden. Steden zijn als concept niet enkel materieel maar worden zelfs eerder als een 

idee gehanteerd. De meeste van deze functies kunnen echter ook uitgeoefend worden door paleizen, 

forten, tempels, villa’s en industriële sites, die zo elk wel iets stedelijks in zich dragen36. Dit maakt 

‘stad’ een moeilijk te definiëren begrip. Toch is er duidelijk een verschil tussen het concept van een 

fort en dat van een stad. We zullen de militaire nederzettingen toetsen aan deze elementen om te 

beschouwen of ze naar hedendaagse standaarden steden waren.  

 

Nu gaan we de kenmerken van de antieke stad ter beschouwing nemen. De Romeinse stad was een 

georganiseerd geheel waarbij op voorhand de indeling werd voorzien. Ze werden in een 

dambordpatroon geconstrueerd rond twee assen (de cardo en decumanus) die elkaar loodrecht 

sneden. Op het snijpunt bevond zich dikwijls het forum, dat het politieke, religieuze en economische 

centrum van de stad was37. Dicht bij het forum lagen de basilica, voor rechtspraak en administratie, 

een curia en veelal een grote tempel. Andere gebouwen die vaak voorkwamen waren 

marktgebouwen, theaters, amfitheater, circussen, badhuizen en aquaducten. Soms hadden de 

steden een omwalling38. De necropolen bevonden zich buiten de nederzettingen39. Het is ook 

interessant om te kijken wat in de Oudheid als stad beschouwd werd. Dit kunnen we onder andere 

afleiden uit het onderstaande fragment uit het werk van Pausanias: 

 

‘*…+ Panopeus, a city of the Phocians, if one can give the name of city to those who possess no 

government offices, no gymnasium, no theater, no market-place, no water descending to a fountain, 

but live in bare shelters just like mountain cabins, right on a ravine. Nevertheless, they have 

boundaries with their neighbors, and even send delegates to the Phocian assembly.
40

’ 

 

Uit bovenstaand tekstfragment wordt duidelijk wat Pausanias vond dat een stad moest hebben om 

deze naam waardig te zijn; namelijk monumentale publieke bouwwerken, en wat een antieke stad 

effectief moest hebben om zo erkend te worden; namelijk een stadsrecht en een gelegaliseerde 

verhouding met hun omgeving. Hoewel een stad beide elementen moest bezitten om als een 

volwaardige stad beschouwd te worden door Pausanias, primeert het legale element wel.  

 

Er is consensus over hoe de antieke stad eruit zag maar dit is niet het geval over de economische 

functie van de antieke stad, waarover heel wat debat bestaat. Het werk van Weber was lang het 
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dominante discours over de werking van de antieke stad maar sinds het verschijnen van ‘The Ancient 

Economy’ (1973) van Finley heeft het door hem gebruikte ‘consumer-city model’ deze rol over 

genomen. In de jaren ’90 leefde het debat sterk op, waarbij we Whittaker als één van de prominente 

auteurs zien. Hoewel er heel wat kritiek is gekomen op het ‘consumer-city’ model en er veel 

alternatieve modellen zijn opgesteld, waarbij de antieke stad wel als economisch productief wordt 

beschouwd, blijft het ‘consumer-city’ model domineren41.  

 

De antieke stad mag niet los gezien worden van zijn hinterland. De Griekse polis en de Romeinse 

civitas omvatten zowel de stedelijke kern (urbs) als het rurale omliggende land (ager). De discussie 

draait voornamelijk rond de vraag of de steden enkel consumenten waren van de rurale surplus of 

ook zelf significant aan de economie bijdroegen. Er is nog veel discussie over de antieke economie in 

het algemeen maar wij beperken ons hier tot de economische rol van de steden. Volgens de visie van 

Finley op de antieke economie domineerden sociale verhoudingen over economische rationaliteit en 

was de relatie tussen de steden en het platteland één van uitbuiting, waarbij de landbezittende elite 

in de steden gevestigd was42. Volgens Finley bleef ook na de neergang van de stadstaten ten koste 

van het Romeinse Rijk de stad-plattelandsverhouding van de civitates de primaire structuur. Hij 

erkent dat er ook in de steden zelf productie en circulatie aanwezig waren door talloze 

ambachtslieden en winkeliers. Maar volgens Finley was dit op kleine schaal voor de lokale markt en 

ondergraaft dit het ‘consumer-city’ model niet43. Later zullen we ter beschouwing nemen of de 

militaire nederzettingen in het ‘consumer-city’ model passen. 

 

 

3.3 Romanisatie 
 

De term ‘Romanisatie’ is er een die veel gebruikt wordt in studies over de Oudheid maar wat dit 

begrip dan eigenlijk wel inhoudt, is fel gecontesteerd en het debat hierover is ver van beslecht. In se 

bevat het de stelling dat de gebieden rond het Romeins kerngebied aspecten van de Romeinse 

cultuur overnamen. Het debat binnen deze vage stelling gaat dan onder andere over hoe de 

Romeinse cultuur werd verspreid, in welke mate, wat de maatstaven voor Romanisatie zijn. 

Romanisatie is een concept dat al enige tijd in omloop is in de moderne westerse historiografie.  

 

Voor het gebruik van het concept van Romanisatie tot in het begin van de 20ste eeuw in Groot-

Britannië zullen we ons baseren op het hierover verschenen artikel van Hingley, ‘Not so Romanized? 
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Tradition, reinvention or discovery in the study of Roman Britain’ 44. Deze stelt hierin dat het concept 

van de Romanisatie van Britannia voor het eerst in de Engelse literatuur naar voor kwam tijdens de 

vroege koloniale expansie van de 16de en de vroege 17de eeuw. De auteurs uit de Jacobeaanse 

periode hanteerden uiteraard het begrip ‘Romanisatie’ nog niet maar spraken over de ‘Civility’ die de 

Romeinen naar Britannia brachten. Dit gold als voorbeeld voor de Engelse kolonisten in Ierland, 

Schotland en Noord-Amerika. Het woord ‘Romanize(d)’ werd gebruikt sinds de jaren ’20 van de 17de 

eeuw. Van de 17de tot halverwege de 19de eeuw werd de term echter vooral gebruikt om te verwijzen 

naar de overname van het Latijn en verlatijnste namen door de Britten, en niet naar de materiële 

cultuur. De antiquarische historici uit die tijd kwamen dan ook vooral met bronnen, zowel literair als 

epigrafisch, over het leger in aanraking aangezien de archeologie toen nog niet zo hoogstaand was. 

Daardoor zagen ze Britannia in de eerste plaats als een militaire provincie met weinig inheemse 

ontwikkeling. De stijl van de Romeinse bezetting (met forten, versterkte steden, villa’s en wegen) 

kende zijn afspiegeling in de door de Engelsen bezette gebieden (gaande van Schotland tot India). In 

de Victoriaanse en Edwardiaanse periode hanteerde men dus vooral een militair perspectief. Eind 

19de eeuw raakte de term ‘Romanization’ in gebruik. Haverfield, die geïnspireerd was door 

Mommsen, was de eerste die hier een integraal werk over schreef, namelijk ‘The Romanization of 

Roman Britain’ (eerst als artikel in 1906 en in boekvorm in 1912). Men ging toen ook kijken naar 

culturele veranderingen bij de inheemse samenleving, waarop men door de verbeterde archeologie 

een veel beter zicht gekregen had. Eind 19de en begin 20ste eeuw was er druk gekomen op het 

imperiale systeem doordat duidelijk was geworden dat bepaalde koloniale gebieden zich niet 

assimileerden. Door de mogelijkheid van inheemse culturele ontwikkeling door contact met een 

bezetter te benadrukken, wat de nieuwe opvatting van Romanisatie was, legitimeerde men het 

imperiale systeem45.  

 

Volgens Mattingly bleef dit eenvoudige model van Romanisatie – de inheemse bevolking nam de 

Romeinse cultuur over omdat ze superieur was – ook doorheen de 20ste eeuw in gebruik, zelfs bij het 

post-kolonialisme. Wel waren er verschuivingen in wie als agens van de Romanisatie werd 

beschouwd, gaande van de Romeinen naar de lokale elites. Hierbij kozen de lokale elites ervoor om 

de Romeinse cultuur over te nemen, om hun sociale positie in het Romeinse Rijk te verstevigen, en 

sijpelde dit zo door naar de gewone bevolking. Hoewel in dit laatste model de inheemse bevolking 

niet langer als patiens wordt opgevat, blijft het volgens Mattingly tekort schieten. Er wordt immers 

enkel gekeken naar de toplaag van de samenleving en gewerkt met binaire tegenstellingen. Volgens 

Mattingly gaan zwart-wit tegenstellingen als Romeins-inheems of ontwikkeld-onontwikkeld niet op 

en moeten we kijken naar de grijze zones en regionale en maatschappelijke verschillen. Hiermee 

bedoelt hij zowel de verschillen binnen de Britten als die binnen het Romeinse Rijk. Volgens hem was 

het eerder de cultuur van de Noordwestelijke provincies van het Romeinse Rijk die naar Britannia 

werd overgebracht, dan die uit Rome. Een andere kritiek van Mattingly, die het duidelijk niet eens is 
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met het Romanisatieparadigma, is dat het een ‘self-fulfilling prophecy’ bevat, doordat men steeds op 

zoek gaat naar die elementen die als typisch Romeins beschouwd worden, zoals badhuizen, forten en 

steden, en dan de overeenkomst ervan met de rest van het Romeins Rijk gaat bekijken, zonder te 

kijken naar het totaalplaatje van Britannia, met voortbestaande inheemse tradities46. 

 

Wij hebben echter ook onze bedenkingen bij de focus van Mattingly op de inheemse Britten. Hij kiest 

er bewust voor het Romanisatieparadigma te verwerpen en steeds te hameren op inheemse 

ontwikkelingen en regionale diversiteit. Hij verwijt de klassieke studies over Romeins Britannia ervan 

vooral te zoeken naar die elementen die ze als Romeins beschouwen maar hij maakt een 

gelijkaardige fout door vooral te zoeken naar die elementen die niet Romeins zijn. Bovendien stellen 

wij ons de vraag waarom Romanisatie per se over de inheemse bevolking moet gaan. Dat de Britten 

er niet voor kozen om bezet te worden door het Romeinse leger neemt niet weg dat de militaire 

gemeenschap er verschillende eeuwen een belangrijke maatschappelijke groep vormde. Wij stellen 

ons hierbij dan de vraag hoe lang een groep ergens moet gevestigd zijn, ook al is dit ongewenst, om 

tot deel van de regio beschouwd te worden. We moeten onze kritiek op Mattingly wel nuanceren. Zo 

namen we zijn, volgens ons zinvolle, indeling van de bevolking van Britannia in de militaire 

gemeenschap, de stadsbevolking en de plattelandsbevolking over.  

 

Een invloedrijke publicatie uit de afgelopen decennia is ‘The Romanization of Britain. An essay in 

archaeological interpretation’ van Millett. Het is enerzijds sterk gestoeld op archeologsch materiaal 

en anderzijds beïnvloed door sociologische concepten, zoals centrumperiferiemodellen. Hoewel niet 

iedereen het eens is met zijn analyses is, geeft hij wel helder de archeologische resultaten weer. Dit 

stelt de lezer in staat om de analyses van Millett te herzien47. Millett stelt in zijn theoretische 

inleiding dat hij zich stoelt op de grondslagen van Haverfield, maar dat een herziening nodig is gezien 

de vooruitgang in het archeologische onderzoek sinds de tijd van Haverfield. Volgens Millett moeten 

we Romanisatie zien als de synthese van de dialectische relatie tussen de Romeinse elite en 

inheemse samenlevingen. Andere samenlevingen gaven een andere synthese waardoor de 

Romanisatie regionale verschillen vertoonde48.  

 

Hingley en Mattingly wijzen er beiden graag op dat het Romanisatieconcept diende tot de 

legitimering van de koloniale projecten. Losstaand van het feit of deze koloniale projecten goed te 

praten vallen of niet, kunnen we toch niet ontkennen dat de koloniale bezetters een deel vormen 

van de geschiedenis van de voormalige koloniale gebieden. De materiële cultuur en instituties die de 

koloniale bezetters meebrachten hebben een blijvende impact nagelaten. Dit gaat ook op voor de 

Romeinse bezetting van Britannia. Voor ons is de Romeinse aanwezigheid en de materiële en 
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institutionele veranderingen die de Romeinen met zich meebrachten, reeds voldoende om te kunnen 

spreken van Romanisatie. We hebben echter wel bedenkingen bij de nadruk op de link tussen 

materiële cultuur en identiteit. Hoewel dit speculatief is, vragen we ons af in welke mate het gebruik 

van een alledaags voorwerp, bijvoorbeeld een amphora, een identiteitsaspect heeft waarvan de 

gebruiker zich bewust is. De mate waarin de inheemse Britten, zowel de elite als de gewone 

bevolking, deze Romeinse elementen overnamen is van belang voor de vraag hoe diepgaand en 

succesvol de Romanisatie was. Hoewel dit ook een interessant studieobject is valt dit niet onder de 

onderzoeksvraag van deze masterproef, want wij willen nu net naar die militaire bezetter kijken. We 

stelden hierboven dat hun aanwezigheid voldoende is om van Romanisatie te spreken, maar laat dit 

niet de indruk geven dat de militaire gemeenschap een uniform Romeins cultureel milieu was. 

Integendeel, volgens ons is het juist een milieu met een interne Romanisatiedynamiek. Het leger was 

dan wel een onmiskenbaar Romeinse instelling, de soldaten waren lang niet allemaal Romeinen. Dit 

gaat zeker op voor de auxiliarii maar ook niet alle legioenairs kwamen uit het Romeinse kerngebied. 

Dan waren er ook nog de inheemse Britten die kunnen geassocieerd worden met het leger. In de 

eerste plaats zij die, al dan niet vrijwillig, dienstnamen in het Romeinse leger, maar bijvoorbeeld ook 

de Britse vrouwen die huwden of samenwoonden met een Romeinse soldaat. Het is deze interne 

Romanisatie van de militaire gemeenschap die we in deze masterproef verder zullen behandelen.  
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Deel II: Hoofdtekst 
 

 

4 Beknopte geschiedenis 

 

4.1 Situatie aan de vooravond van de inval 

 

Hoewel de inheemse bevolking van Britannia in deze masterproef maar in beperkte mate aan bod 

komt, lijkt het ons toch relevant om de samenleving waar de militaire gemeenschap mee in 

aanraking kwam, kort te schetsen. Hiervoor baseren we ons op enkele auteurs uit het verzamelwerk 

‘The Later Iron Age in Britain and Beyond’ en het inleidende deel uit het werk van Mattingly. In deze 

recente werken geven de auteurs scherpe kritiek op de vroegere opvatting van de Late IJzertijd in 

Britannia. Vooral de visie dat Britannia een achtergesteld gebied was dat pas tot ontwikkeling kwam 

na aanraking met invallers heeft aan terrein ingeboet49. De theorie dat er in de Late IJzertijd een 

grootschalige Belgische invasie van Zuid-Britannia plaatsvond, wordt algemeen afgeschreven. In de 

plaats daarvan zien we een benadrukking van interne ontwikkeling en regionale diversiteit. Het idee 

van een homogene Keltische cultuur wordt niet langer aanvaard en ook het concept van stammen 

wordt in twijfel getrokken50.  

 

We zullen hier dus Britannia in de Late IJzertijd bespreken. Een einddatum plaatsen op de Late 

IJzertijd is echter niet zo evident. De eerste Romeinse aanwezigheid was de invasie van Caesar uit 55-

54 v.Chr. Deze was echter kortstondig. De traditionele cesuur wordt gelegd in 43, het jaar van de 

invasie van keizer Claudius. Volgens Mattingly is deze datum begrijpelijk maar artificieel. Enerzijds 

duurde het veel langer voor de rest van Britannia veroverd werd, waarbij een deel zelfs nooit 

veroverd werd, anderzijds hadden contacten met het Romeinse Rijk al sinds de helft van de 1ste eeuw 

v.Chr. sterke invloed op de IJzertijdgemeenschappen, waarbij de reacties op en de omgang met 

Rome sterk verschillend waren. Archeologisch gezien valt de cesuur volgens Mattingly dan eerder in 

de late 2de eeuw51. Aangezien een discussie over de duur van de IJzertijd in Britannia niet aan de orde 

is in deze masterproef zullen we hier de conventionele einddatum van 43 hanteren, om in het 

volgende hoofdstuk verder te gaan vanaf dat jaartal. 

 

De meeste recente auteurs zijn het er over eens dat de Late IJzertijd in Britannia een periode was van 

grote socio-politieke veranderingen, reeds voor de komst van de Romeinen. Deze veranderingen 

uitten zich op diverse wijzen en worden aangetoond door verschillende archeologische bronnen. 
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Over de oorzaken van de veranderingen en het gewicht van de bronnen is er wel debat. Hoewel ze 

allen wijzen op de interne dynamiek gaat Hill hier het verste in, waarbij hij het 

centrumperiferiemodel volledig verwerpt. Naast andere commentaren staat of valt het 

centrumperiferiemodel door het antwoord op één cruciale vraag: “Was handel en uitwisseling tussen 

het continent en Late IJzertijdgemeenschappen uit het Zuiden van Engeland de oorzaak van de 

sociale veranderingen, of eerder een symptoom van veranderingen die een andere oorzaak 

hadden?” Hijzelf is van mening dat het slechts symptomen waren en geen oorzaken52. Ondanks enige 

kritiek hangt Mattinlgy toch nog het centrumperiferiemodel aan. Hij ziet met de komst van het 

Romeinse Rijk in Noord-Gallië een beïnvloeding van Zuid-Britannia, waarbij nieuwe socio-politieke 

concepten werden ingevoerd. In deze context spreekt hij ook van een ‘Globalization effect’ waarvan 

er reeds voor de komst van Rome invloed was53. Haselgrove en Moore bemerken dat het huidige 

onderzoek afstand neemt van het Romanisatieparadigma dat de studie van de Late IJzertijd de 

voorgaande 20 jaar domineerde, maar benadrukken dat de fundamentele invloed van de 

Mediterrane samenlevingen op Noordwest-Europa in die periode niet te negeren valt. De nabijheid 

van Rome had zijn impact op de materiële cultuur en de uitdrukking van identiteit maar het was wel 

zo dat de reacties op deze invloeden van diverse aard waren, inclusief verzet54. Volgens Tacitus 

hielden de eerste keizers zich nochtans weinig bezig met Britannia: 

 

‘The deified Julius (Caesar) was indeed the first Roman to enter Britain with an army, but though he 

intimidated the inhabitants by a victory and gained control of the coast, it is clear he merely pointed it 

out to those who came after him; he did not bequeath it to them. Soon came the civil wars, and the 

arms of leading men were turned against the state. Britain long remained consigned to oblivion even 

when peace returned. The deified Augustus called this ‘policy’, Tiberius an ‘injunction’. It is common 

knowledge that Gaius Caesar (Caligula) entertained thoughts of entering Britain, but his fickle mind 

was prone to rapid vacillations and his grand enterprise against Germany had failed. The deified 

Claudius was in fact the one responsible for this great undertaking
55

.’ 

 

Wat waren nu deze veranderingen die we vermelden? Een belangrijke socio-politieke verandering 

was dat de Late IJzertijdgemeenschappen minder egalitair waren dan de Midden 

IJzertijdgemeenschappen, met een verschuiving van gemeenschappelijke uitingen van status naar 

individuele en dynastieke uitingen56. De laatste eeuwen v.Chr. en de eerste eeuw n.Chr. zagen we de 

opkomst van een nieuwe, of toch beter zichtbare, elite57. Dit gaat nog een stap verder met het 

ontstaan van koninkrijken in Zuid-Britannia vanaf ca. 30/20 v.Chr. Deze nieuwe politieke instituties 

uitten zich archeologisch in munten, nieuwe types van nederzettingen en een enorme toename van 
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de hoeveelheid materiële overblijfselen. In welke mate deze instituties een product van Rome waren 

is stof voor debat. Hill is van mening dat de sleutelveranderingen in het opkomen van het 

koningschap pas na de opvolging van Augustus plaatsvonden, en dat dus eerder zijn creatie van een 

nieuwe politieke entiteit in Rome een model vormde dan de eerdere politieke afspraken met Rome 

na de expeditie van Julius Caesar. Hij meent echter ook dat het Brits koningschap unieke kenmerken 

had en geen kopie was58. Hoewel op Caesars Brits avontuur geen Romeinse aanwezigheid volgde, 

was dit volgens Mattingly wel het kantelmoment waarop Zuid-Britannia een relatie van 

afhankelijkheid kreeg met Rome. Caesar zette het Romeinse Rijk ook in Britannia als de dominante 

militaire speler op de kaart en ook na zijn terugtrekking bleef Rome banden onderhouden met de 

clientes koninkrijken. De diplomatieke en clientes banden werden eerder met individuele Britse 

heersers onderhouden dan met stammen. De twee belangrijkste clientes koninkrijken waren het 

‘Oostelijke koninkrijk’ en het ‘Zuidelijke koninkrijk’. Het ‘Oostelijke koninkrijk’ lag ten Noorden van de 

Thames en incorporeerde onder koning Mandubracius de stammen van de Trinovantes en de 

Catuvellauni. Het ‘Zuidelijke koninkrijk’ lag tussen de Thames en de Solent en werd geleid door de 

Galliër Commios. Uit de iconografie van de munten van de ‘Oostelijke en Zuidelijke koninkrijken’, 

waarin keizerlijke retoriek terug te vinden is, blijkt de blijvende invloed van Rome. Dit wijst er volgens 

Mattingly op dat ze ook na Caesar effectief als geïntegreerde clientes koninkrijken binnen het 

Romeinse Rijk werden gezien. Een sleutelgebruik hierbij waren de gijzelaars (obsides). Het was in het 

belang van Rome dat de opvolgers van de Britse heersers uit deze gijzelaars kwamen en ze moeiden 

zich dan ook bij opvolgingskwesties. Mattingly acht het ook plausibel dat de Romeinen de ‘Oostelijke 

en Zuidelijke koninkrijken’ aanspoorden om invloed uit te oefenen op de naburige stammen. Deze 

stammen waren dan wel zelf geen clientes staten maar ze sloegen ook munten. In het Noorden en 

Westen van Britannia werden geen munten geslagen maar ook deze regio’s hadden toegang tot 

Romeinse en Gallische importen. Bovendien wijzen archeologische vondsten erop dat ook in deze 

regio’s al lange tijd landbouw en natuurbeheersing was, wat contrasteert met het beeld dat de 

Romeinen schetsten. In deze regio’s was het typische nederzettingstype de omsloten hofstede, die 

hooguit door een extended family group werd bewoond. Ook in Zuid- en Oost-Britannia stonden de 

heuvelforten niet meer centraal, waarbij in veel regio’s het omsloten boerenhof opkwam als 

sleuteltype. Ook de oppida ontwikkelden zich in de 1ste eeuw v.Chr. Deze waren lager geleden en 

door enorme grachten omsloten nederzettingen met gevarieerde functies. De oppida behoorden 

volgens Mattingly ongetwijfeld tot de belangrijkste politieke centra ten tijde van de invasie van 43 en 

waren daarom de primaire doelwitten59.  

 

Andere veranderingen vonden plaats in de gewoontes van voeding en drank. Volgens Haselgrove en 

Moore werden identiteiten steeds meer gereproduceerd doorheen het voedsel dat men at, en de 

manier waarop het werd bereid en geconsumeerd. Zo veranderde de materiële cultuur geassocieerd 

met eten en drinken in de Late IJzertijd door de overname van aardewerk van continentale stijl en de 

consumptie van wijn. Ook in de funeraire riten vonden veranderingen plaats. Typerend voor de Late 
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IJzertijd is het gebrek aan homogeniteit. Voor Haselgrove en Moore wijst dit op de fragmentatie van 

de samenlevingen, waarbij individuen en gemeenschappen op diverse wijze reageerden op de sociale 

troebelen van hun tijd60. Ook Mattingly ziet de Late IJzertijd in Britannia als een bloeiperiode met 

sterke veranderingen in de organisatie en samenwerking, merkbaar in de verspreiding van munten 

en met een sterke ontwikkeling van de ambachtelijke productie. Politiek bleven ze sterk verdeeld, 

met diverse vormen van leiderschap. Zo waren druïden een elitegroep die het stammenniveau 

oversteeg en ze werden daarom door de Romeinen gevreesd als maatschappelijke macht61. 

 

Een laatste puntje dat we hier willen bespreken is het concept stammen. Haselgrove en Moore 

merken op dat stammen een sleutelrol innemen in het historisch debat rond de Late IJzertijd in 

Gallië, maar dat ze in de studies over Britannia als voorbijgestreefd worden gezien62. Etnisch gezien 

wordt de toenmalige bevolking van Britannia tot de Kelten gerekend, maar volgens Mattingly was er 

geen gevoel van een Keltische gemeenschap. Linguïstisch vallen ze uiteen in twee hoofdgroepen, 

Brithonic/P-Celtic63 en Goidelic/Q-Celtic64. De uitgesproken territoriale tribale identiteiten en 

regionale etniciteiten, die verankerd werden in de Romeinse administratie, zou zich pas in de 1ste 

eeuw v.Chr. en de 1ste eeuw n.Chr. echt ingeplant hebben. En zelfs toen was dit eerder beperkt, 

waarbij de stammenstructuur eerder rond de leiders dan rond etniciteit draaide. Dit maakte het 

mogelijk voor bepaalde Gallische elitegroepen om zich te integreren. Ook zien we dat de ‘Oostelijke 

en Zuidelijke koninkrijken’ meerdere stammen incorporeerden onder dezelfde leider. Het waren 

paradoxaal genoeg de Romeinen die de Britten een sterkere etnische en tribale identiteit gaven door 

ze op te delen in civitates65. Kaart V in Bijlage I geeft de Britse stammen en welke streek ze bevolkten. 

Als we deze vergelijken met een kaart van de civitates (zie Bijlage I: Kaart VI) dan zien we dat deze 

inderdaad in sterke mate gelijklopen met de tribale gebieden.  

 

Hoewel dit korte overzicht te kort doet aan de complexiteit van de Late IJzertijd in Britannia 

onthouden we ervan dat de Romeinse militaire gemeenschap in aanraking kwam met een 

gediversifieerde en dynamische samenleving, die reeds eerdere contacten had met het Romeinse 

Rijk.  

 

 

4.2 De veroveringsfases 

 

We stelden in onze opzet dat deze masterproef handelt over de militaire gemeenschap maar niet 

over de militaire campagnes. Het is evenwel zo dat de militaire situatie in belangrijke mate bepaalde 

waar de soldaten gestationeerd waren, en daarom verdient een overzicht van de belangrijkste 
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militaire campagnes een plaats in dit inleidend onderdeel. Bovendien was de verovering van 

Britannia een gestaag proces en moeten we oog hebben voor de temporele verschillen tussen de 

incorporatie van de verschillende gebieden. Net zoals bij het vorige hoofdstuk zullen we ons hier 

baseren op het inleidende deel van het werk van Mattingly. Verder zullen we dit aanvullen met het 

artikel ‘The Military Situations in Britain between A.D. 43 and 71’ van Webster voor de vroege 

periode, ‘The Rebellion of Boudicca’ van Dudley en Webster voor de desbetreffende opstand en met 

‘The Roman Conquest and Occupation of Britain’ van Welch voor de latere periode. We stelden in de 

bronnenbespreking dat de klassieke auteurs vooral over de militaire campagnes schreven en deze 

zullen dus hier uitgebreid aan bod komen. De periodes van militaire activiteiten die we zullen 

bespreken zijn de lange initiële veroveringsperiode van 43-83, het bezoek van Hadrianus ca. 122, de 

campagnes van Antoninus Pius van 138-142 en ca. 160, de verhoogde activiteiten in de vroege jaren 

180 onder Commodus en ten slotte de campagne van 208-211 van Septimus Severus en Caracalla.  

 

Om aan te vangen zullen we eerst de beweegredenen van keizer Claudius om over te gaan tot de 

invasie van Britannia bespreken. Volgens Suetonius was zijn drang naar glorie de grootste drijfveer 

van Claudius: 

 

‘He undertook but a single campaign, and a minor one at that. The Senate voted him the triumphal 

ornaments for it, but he considered the honour beneath his dignity as emperor and wanted the glory 

of a proper triumph. So, as the best place for gaining this he chose Britain, which no one had 

attempted to invade since the deified Julius, and which was in uproar at the time as a result of the 

Roman refusal to return certain fugitives
66

.’ 

 

Donsbach meent dat zijn drang naar glorie, aan de hand van een militaire overwinning, voortkwam 

uit een gebrek aan prestige door zijn fysieke handicap. Ook in de graanvoorraden, de aanwezige 

mineralen en de agitatie die de druïden in Gallië veroorzaakten ziet ze drijfveren voor keizer 

Claudius67. Mattingly voegt nog de opvolgingskwestie van de machtige koning Cunobelius van het 

‘Oostelijke koninkrijk’ toe als belangrijke oorzaak68.  

 

De invasiemacht in 43 bestond uit 4 legioenen, zo’n 20.000 soldaten, plus nog eens ongeveer 

evenveel auxiliarii troepen, onder leiding van Aulus Plautius, de eerste gouverneur van consulaire 

rang69. Het leger werd in drie groepen overgescheept vanuit Boulogne, waarbij er bij de aankomst 

geen tegenstand was. Volgens Webster waren de Britten verrast door de snelheid en de schaal van 

de invasie en waren ze nog bezig met hun heuvelforten te verstevigen op het moment van de 

Romeinse invasie. De Romeinen hadden ook het voordeel dat ze een uitvalsbasis konden vormen in 
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het territorium van hun bondgenood Togidubnus70. Het sleutelobjectief van de invasie was het 

veroveren van het ‘Oostelijke koninkrijk’, dus rukte het leger op richting Colchester, de toenmalige 

hoofdplaats. Aan de Thames kwam het tot een treffen met Britse troepen. Na zijn overwinning 

wachtte Aulus Plautius daar op de komst van keizer Claudius. Over diens blitsbezoek kunnen we het 

volgende lezen bij Suetonius: 

 

‘From there (Boulogne), he crossed to Britain. In the space of a very few days he received the 

surrender of part of the island without a single battle or any bloodshed, returned to Rome within six 

months of setting out, and celebrated his triumph with the greatest of pomp
71

.’ 

 

Volgens Mattingly was het bezoek van keizer Claudius inderdaad erg kort maar moest Colchester wel 

degelijk eerst belegerd worden voor het ingenomen werd. Het was in het voormalig inheems 

machtcentrum dat keizer Claudius de overgave van elf Britse koningen ontving, waarin we een 

symbolische daad zien. Verder lezen we bij Tacitus en Suetonius dat ook de latere keizer Vespasianus 

deelnam aan de invasie. Volgens Suetonius bevocht hij de Britten daar in 30 treffens waarbij hij vele 

steden innam en twee belangrijke stammen onderdrukte72. Tacitus zag zijn optreden daar als de 

eerste stappen naar zijn keizerlijke positie73. Hoewel de belangrijkste Britse koning Caratacus kon 

vluchten naar Wales na de Britse nederlaag, vanwaar hij het verzet verder zette, was de initiële 

Romeinse invasie een groot succes. Keizer Claudius veroverde evenwel een deel dat reeds door zijn 

clientes status als onderdeel van het Romeinse Rijk werd gezien. Mattingly vraagt zich daarom af of 

we van een invasie, herovering of politieke reorganisatie moeten spreken74. Volgens ons is er 

evenwel nog een verschil tussen een gebied binnen de invloedsfeer hebben en het annexeren, en 

kunnen we daarom wel degelijk spreken van een verovering. 

 

Wat er in de verdere jaren van het gouverneurschap van Aulus Plautius (43-47) gebeurde, is minder 

duidelijk. Waarschijnlijk werd het leger opgedeeld in gevechtsgroepen om de onderwerping verder te 

zetten. Zo zijn er tal van voorbeelden van innames van heuvelforten in deze fase, waarbij in sommige 

van deze heuvelforten Romeinse verdedigingswerken werden aangebracht. Het ‘Zuidelijke 

koninkrijk’, dat later werd opgedeeld in drie civitates en geplaatst onder de autoriteit van 

Togidubnus, werd in deze periode nog militair bezet. Webster bepleit dat het reeds onder Aulus 

Plautius was dat de Fosse grens werd gevormd. Na de campagnes verdeelde Aulus Plautius zijn 

troepen binnen de nieuwe provincie, naargelang de potentiële vijandigheid van de stammen. 

Daarom vindt Webster dat er mag van uitgegaan worden dat er in de twee clientes koninkrijken, dat 

van de Iceni en dat van Togidubnus, weinig of geen troepen gestationeerd waren. De belangrijkste 

militaire basis werd opgericht te Colchester. De basissen te Fingringhoe Wick (waarschijnlijk van de 
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vloot), Richborough en Fishbourne dienden in de eerste plaats om verbindingslijnen met Gallië te 

onderhouden. Zowel daar als in Colchester werden graanschuren aangelegd om het leger te 

bevoorraden75.  

 

In 47 werd Aulus Plautius vervangen als gouverneur door Ostorius Scapula (47-52). Het moet 

ongeveer dan geweest zijn dat Togidubnus (Cogidubnus bij Tacitus), de machtigste clientes vorst na 

de verovering, de gebieden van het ‘Zuidelijke koninkrijk’ ontving. Dit leverde de Romeinen een 

waardevolle bondgenoot op: 

 

‘Certain tribal areas were given to King Cogidubnus – he in fact remained totally loyal down to our 

times – in accordance with the Roman People’s old and long-standing policy of making even kings their 

agents in enslaving peoples
76

.’ 

 

De plotselinge aanval van Caratacus op de bondgenoten van de Romeinen langs de Severn in de 

winter van 47-48 veranderde de verspreiding van de troepen volledig. Ostorius Scapula realiseerde 

zich dat de verspreiding van Aulus Plautius erop gericht was om problemen binnen de provincie aan 

te pakken maar dat de regio slecht verdedigd was tegen aanvallen van buitenaf. Bovendien was 

Caratacus een grote bedreiging die moest verslagen worden. Daarom verschoof Ostorius Scapula de 

grens tot aan de Severn en verzamelde hij zijn troepen daar. Hierdoor had de provincie nog 

nauwelijks garnizoenen en was ze dus kwetsbaar voor opstanden. Dat was vermoedelijk de reden 

waarom Ostorius Scapula alle Britten, zowel de veroverde stammen als de clientes koninkrijken, in 

het Romeinse gebied liet ontwapenen77. Vervolgens voerde hij campagnes tegen de eerder 

onveroverde volkeren uit Wales en versloeg hij Caratacus. Caratacus slaagde erin te vluchten na de 

veldslag maar werd gevangen genomen en uitgeleverd aan de Romeinen door de clientes koningin 

Cartimandua, in wiens territorium hij getracht had te schuilen. Daarmee was de belangrijkste leider 

van het verzet tegen de Romeinen uitgeschakeld. Maar ook nadat hij naar Rome werd afgevoerd 

bleef zijn stam, de Silures, opstandig en behaalden ze zelfs enkele kleine successen78. 

Na het overlijden van Ostorious Scapula bekleedde Aulus Didius Gallus het gouverneursambt van 52 

tot 57. Tacitus doet nogal laagdunkend over Didius Gallus en zegt dat hij het Romeinse territorium 

slechts in minimaal uitbreidde79. Hij slaagde er wel in om de problemen met de Silures en de 

Brigantes, die interne twisten kenden tussen koningin Cartimandua en haar voormalige echtgenoot 

Venutius, onder controle te houden. Bovendien overleed in 54 keizer Claudius en zijn opvolger, 

keizer Nero, leek niet direct grote plannen te hebben voor Britannia80. Dit gebrek aan initiatief leidde 

Suetonius ertoe om het volgende te schrijven over keizer Nero: 
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‘He was never moved by any desire or hope of increasing the empire. He even considered 

withdrawing from Britain, and only refrained from doing so out of deference – so that he should not 

appear to be belittling his father’s glory
81

.’ 

 

Dit lijkt echter enkel op te gaan voor de eerste jaren van zijn heerschappij. Wanneer Q. Veranius 

Didius Gallus opvolgde kreeg hij de opdracht de verovering van Wales af te werken en de Silures 

finaal te onderwerpen82. Veranius overleed binnen het jaar en werd opgevolgd door Suetonius 

Paulinus, die de verovering van Wales verder zette. Deze kende twee succesvolle campagnejaren die 

leidden tot de aanval op het eiland Mona (huidige Anglesey), vanwaar diegenen die zich verzetten 

bevoorraad werden83. Door de troepenconcentratie in het Noorden van Wales was echter de rest 

van de provincie slechts in beperkte mate bezet, een situatie waarvan ontevreden stammen gebruik 

maakten. 

 

Zo komen we bij een interessante episode uit de militaire geschiedenis van Britannia: de Boudicaanse 

opstand van 60-61. De specifieke relatie tussen de Boudicaanse opstand en de colonia te Colchester 

zullen we dieper uitwerken in het hoofdstuk over de veteranenkolonies. De opstand ontstond op het 

grondgebied van de Iceni, een voormalig clientes koninkrijk in het Oosten van Britannia. Na het 

overlijden van hun koning Prasutagus verzuurde de relatie met het koningshuis, waarop zijn weduwe, 

Boudica, een opstand tegen de Romeinen aanstookte. Tacitus schreef hierover het volgende: 

 

‘Prasutagus, King of the Iceni and famed for his long-lasting prosperity had made Caesar his heir 

together with his two daughters, thinking that by such deference his kingdom and family would be 

kept from harm. However, things turned out differently, so much that his kingdom was plundered by 

centurions, and his household by Roman slaves, as if they were the spoils of war. To begin with his 

wife Boudicca was flogged and her daughters raped. The nobility of the Iceni were deprived of their 

hereditary estates as of the Romans had received the whole area as a gift, and the King’s relatives 

were treated like slaves. As a result of this outrage and fear of worse to come, since they had been 

reduced to provincial status, the Iceni took up arms
84

.’ 

 

Er waren natuurlijk nog andere bronnen van onvrede, waardoor ook andere stammen zich bij de 

opstandelingen vervoegden. De belangrijkste hiervan waren de Trinovantes, in wiens grondgebied 

Colchester lag. In de Agricola schrijft Tacitus dat de Britten zich veilig genoeg voelden om samen te 

komen om hun grieven te bediscussiëren doordat de gouverneur Suetonius Paulinus campagnes aan 

het voeren was in Wales. De klachten luidden als volgt:  

  

‘There was nothing to be gained by submission (they said) except heavier impositions upon a people 

that seemed to endure them without murmur. At one time they used to have one king, but now two 

were set over them – a Governor to vent his fury on their blood, a Procurator on their property. 
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Whether these overlords worked as a team or were at each other’s throat was equally ruinous for 

those under them. The agents of either, centurions on one side, slaves on the other, added insult to 

injury. There was nothing safe from their avarice and lust.
85

.’  

 

Hoewel we ons kunnen afvragen hoe Tacitus weet wat er gezegd is geweest door de Britse 

opstandelingen is de teneur toch duidelijk. De Britten ervaarden de Romeinen als bezetters en 

voelden zich zowel economisch als in hun vrijheid tekort gedaan. Volgens Mattingly weet Tacitus de 

onvrede vooral aan individueel machtsmisbruik en wantoestanden. We zien hier goed hoe de 

Romeinse overheersers de provincies financieel en op andere wijze systematisch uitbuitten86. Naast 

de oorzaken die hierboven bij Tacitus aan bod komen, halen Dudley en Webster ook nog het brutale 

gedrag van de Romeinse geldschieters aan, de misverstanden over de verwachtingen van de 

Romeinen voor de beloning voor hun ‘giften’ en de woede over de Romeinse aanval op het 

hoofdkwartier van de Keltische druïden, die door de Romeinen uit het publieke leven werden 

geweerd87. De onvrede over de financiële politiek van de Romeinen komt aan bod bij Cassius Dio: 

 

‘The ostensible cause of the war was the confiscation of money which Claudius had given to the 

leading Britons, but which now had to be repaid – so at least the Procurator of the island Decianus 

Catus claimed. For this reason, therefore, they rose in revolt, this and the fact that Seneca had lent 

them 10 million (drachmas = 40 million sesterces) they did not want in the hope of a good return, and 

had then called in the debt all at once an in a heavy-handed manner
88

.’ 

 

Bij het uitbreken van de opstand versloegen de Britten eerst de weinige troepen die daar nog in de 

forten gestationeerd waren en belegerden ze de versterkte posities, waarna ze optrokken tegen de 

veteranenkolonie te Colchester89. De slecht verdedigde colonia viel al snel in handen van de 

opstandelingen en na de inname werd iedereen afgeslacht, zowel de Romeinse burgers als hun 

bondgenoten. Londinium en Verulamium kenden hetzelfde lot wat volgens Mattingly voor 30.000-

40.000 doden zorgde aan de kant van de Romeinen en hun bondgenoten. Terwijl de Britten deze 

successen kenden keerde de gouverneur Suetonius Paulinus zo snel mogelijk terug uit Wales. 

Hierdoor kon hij niet zijn volledig leger bij elkaar krijgen maar met een troepenmacht van ongeveer 

10.000 soldaten slaagde hij erin het enorme Britse leger verpletterend te verslaan, wat een einde 

maakte aan de kortdurende opstand (enkele gefragmenteerde groepen Britten die zich niet direct 

overgaven niet meegerekend). Na het mislukken van de opstand ging de gouverneur over tot 

hardhandige bestraffingen. Om die reden werd hij vervangen door de meer gematigde Petronius 

Turpilianus. Deze nieuwe gouverneur slaagde er wel in rust en orde terug te brengen in de provincie. 

In de jaren ’60 werd er geen nieuw grondgebied meer aan de provincie toegevoegd maar 
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concentreerde men zich op de stabilisering van Britannia90. De troepen die na de opstand terug over 

de provincie verspreid waren werden geleidelijk aan terug aan de grensgebieden gestationeerd.  

 

Britannia zelf bleef vrij onbetrokken bij de burgeroorlog in het vierkeizersjaar van 69, maar er werden 

wel veel troepen opgevorderd om ingezet te worden in continentaal Europa. Door deze verzwakking 

van de bezetting zag Venutius zijn kans schoon om de interne conflicten binnen de Brigantes te doen 

heropleven. Romeinse auxilarii redden Cartimandua maar konden de Brigantes niet onder controle 

houden. De gouverneur Vettius Bolanus versterkte de grens met de Brigantes maar had niet de 

middelen om Venutius te verslaan. Nadat Vespasianus zijn macht gevestigd had stuurde hij in 71 

Petillius Cerialis als gouverneur, met versterkingen91. Zo werd Britannia opnieuw een belangrijk 

strijdtoneel, waarbij de door de Flavische keizers gekozen gouverneurs ruimte kregen om veel 

campagnes te voeren. Petillius Cerialis versloeg in de jaren 71-74 de Brigantes, op dat moment de 

grootste stam,en hun territorium werd geïntegreerd in de provincie. Hij werd opgevolgd door Sextus 

Iulius Frontinus, die verder ging met de verovering van Wales. In 77 werd Agricola gouverneur92. 

Deze diende onder de keizers Vespasianus, Titus en Domitianus. Volgens Grant was het de wens van 

keizer Vespasianus om in de voetsporen van de Julio-Claudische dynastie te treden, en het werk van 

keizer Claudius af te maken door de verovering van Schotland en Ierland. Het duidelijkste exponent 

hiervan waren de campagnes van Agricola maar hij ondernam ook enkele grote urbanisatieprojecten. 

Zo liet hij Chester bouwen, één van de grootste forten uit Britannia, dat mogelijk diende als 

hoofdkwartier van de gouverneur in Noord-Britannia en bedacht was als uitvalsbasis voor een invasie 

van Ierland. Hiervan werd afgezien door keizer Titus, wiens tweejarig bewind eerder bestond uit 

consolidatie en de verdere verovering van Schotland93. Keizer Titus had, net zoals zijn vader keizer 

Vespasianus, in Britannia gediend voor hij keizer was, waar hij een goede reputatie verwierf door zijn 

werk als militair tribuun94. 

 

Na zijn aankomst ging Agricola verder met de verovering van Wales, wat hij snel tot een einde 

bracht. Hierbij heroverde hij het druïdische hoofdkwartier op het eiland Mona, waarvan de bezetting 

was opgeheven door het uitbreken van de Boudicaanse opstand. Volgens Tacitus wou hij de 

oorzaken van onvrede wegnemen en verworf hij een eerzame reputatie doordat hij misbruiken van 

de Romeinen aanpakte en zuiver handelde in de samenstelling van zijn administratie95. Verder krijgen 

we bij Tacitus dit interessant relaas over hoe Agricola de Britten Romaniseerde om ze te pacificeren:  

 

‘So as to accustom the population, which was scattered, uncivilised, and for that reason prone to 

engage in warfare, to peaceful inactivity through the provision of amenities, Agricola gave private 
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encouragement and official assistance to the construction of temples, forums and houses. This he did 

by praising the energetic and reproving those slow to act. In this way competition for his favour took 

place of coercion. Further, he began to educate the sons of the nobility in the liberal arts and 

expressed a preference for the natural abilities of the Britons over the trained skills of the Gauls. As a 

result, those who till recently had rejected the Latin language, now aspired to fluency in it. Then 

again, our mode of dress came to be esteemed and the toga became a frequent sight. So, gradually 

they were diverted towards the enticements of vice: porticoes, baths, and elegant banquets. All this 

among the unsuspecting natives passed for civilisation, when in fact it was an aspect of their 

enslavement
96

.’ 

 

Na de verovering van Wales begon Agricola aan zijn echte opdracht, oprukken naar het Noorden van 

Britannia. Agricola voerde zeven camapgne jaren (77-83) in Noord-Engeland en Schotland, waarbij 

het landleger werd ondersteund door de vloot. De Schotse campagnes, waarop we niet dieper zullen 

ingaan, eindigden met de overwinning van de slag bij Mons Graupius tegen een groot Caledonisch 

leger. Hiermee kwam een einde aan de Flavische campagnes en de initiële veroveringsfase van 43-

83. Op dat moment was Britannia volledig veroverd, maar dit werd ook snel weer opgeheven. Het 

blijkt namelijk dat de forten die in het Noorden van Schotland gebouwd werden na de overwinning 

van Agricola reeds binnen de drie à vier jaar werden verlaten97. De Romeinen hadden nochtans de 

mogelijkheid Schotland toen te bezetten. De aard van de forten die verlaten werden wijst er volgens 

Grant op dat de terugtrekking te wijten was aan een verandering in de keizerlijke politiek. Het betrof 

namelijk geen tijdelijke structuren maar hoogstaande forten, die zorgvuldig werden afgebroken bij 

de terugtrekking. De meest aangehaalde reden voor deze terugtrekking is dat het Romeinse Rijk 

onder druk stond en dat de soldaten elders vereist waren98. Door de onvolledige bezetting bleven er 

van tijd tot tijd conflicten uitbreken tussen de Romeinen en het niet bezette gedeelte.  

 

Deze 40 jaar durende verovering beschouwend stelt Mattingly dat de Romeinen niet alleen aan 

oorlog- en terreurvoering deden maar ook aan agressieve diplomatie. Zo beschouwden ze de clientes 

koninkrijken als tijdelijke instellingen. Er is namelijk geen enkel geval gekend van na 43 waarbij een 

clientes koning na zijn overlijden werd opgevolgd. Deze annexaties draaiden soms uit op oorlog, zoals 

ook het geval was bij de Boudicaanse opstand. De Romeinse diplomatie diende er dus toe om de 

stammen te verdelen en het tempo van de verovering naar Romes hand te zetten, en niet om 

duurzame verdragen te sluiten. Mattingly schat de Britse doden in de veroveringsfase op 100.000 à 

250.000 op een totale bevolking van 2.000.000, wat een zware impact moet geweest zijn. Bovendien 

werden er reeds in de 1ste eeuw duizenden Britten opgevorderd om te dienen in de auxiliarii 

eenheden aan de andere grenzen van het Romeinse Rijk of in Britannia zelf. De aanwezigheid van de 

militaire garnizoenen creëerden volgens Mattingly nieuwe, ongelijke machtsrelaties in de 

samenleving, waarbij zelfs de gewone soldaten macht konden uitoefenen over de bevolking99. Voor 
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ons is het duidelijk dat de militaire gemeenschap, het onderwerp van deze masterproef, door de 

verovering op artificiële wijze werd ingevoegd als een nieuwe significante sociale groep. 

 

Hoewel de veroving van Britannia in 83 vrijwel afgerond was, is het overzicht van de militaire 

campagnes nog niet afgewerkt. Er vonden immers nog verschillende campagnes plaats in het niet-

veroverde Noorden van Britannia. De eerste maal dat Britannia terug prominent aan bod komt, is 

met het bezoek van keizer Hadrianus in 122. Na een periode van rust begonnen de vijandigheden 

weer op te spelen tussen 105 en 115 wat uiteindelijk leidde tot de oorlog van 117-119, in het begin 

van keizer Hadrianus zijn heerschappij. Hij versterkte de garnizoenen en bracht een bezoek van een 

klein jaar. Volgens Welch had keizer Hadrianus geen expansionistische ambities maar kon hij het ook 

niet maken om zich uit Britannia terug te trekken. Daarom koos hij voor de tussenoplossing die we 

vinden in de Historiae Augustae: 

 

‘*…+ Hadrian set out for Britain. There he corrected many faults and was the first to build a wall, 80 

miles long, to separate the Romans and barbarians
100

.’  

   

Ook in een inscriptie vinden we een verwijzing naar de bouw van de muur: 

 

‘(a) Son of all the deified emperors, the Emperor Caesar Trajan Hadrian Augustus, after the necessity 

of keeping the empire within its limits had been laid upon him by divine precept … thrice consul …: (b) 

after the barbarians had been dispersed and the province of Britain had been recovered, he added a 

frontier-line between either shore of the Ocean for 80 miles. The army of the province built this 

defence-work under the charge of Aulus Platorius Nepos, emperor’s propraetorian legate
101

.’ 

 

De muur die Hadrianus liet bouwen liep tussen de vernauwing van Tyne in het Oosten tot Solway 

Firth in het Westen. Daarmee werd een stuk territorium dat door Agricola was veroverd opgegeven 

en bovendien niet geopteerd voor de nog smallere vernauwing tussen Forth en Clyde. Volgens Welch 

was dit omdat juist in dat gebied de meeste gevechten van de oorlog van 117-119 hadden 

plaatsgevonden. Verder waren de forten van Agricola reeds onder Trajanus verlaten en moesten de 

Brigantes, die wel ten Zuiden van de muur leefden, ook nog onder toezicht gehouden worden. En zo 

ontstond de constructie die een belangrijk element zou blijven in de verdere geschiedenis van 

Romeins Britannia102.   

 

De grens zou evenwel nog verlegd worden. Dit was onder andere het geval onder keizer Antoninus 

Pius. Hij stuurde in 139 Lollius Urbicus als gouverneur naar Britannia om de grens terug verder naar 

het Noorden te duwen. Volgens Mattinlgy deed hij dit omdat hij in de vroege jaren van zijn 

heerschappij nood had aan militair prestige. De overwinningen waren echter niet overweldigend 
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genoeg dus ging men over tot de bouw van een nieuwe muur, genaamd ‘de muur van Antoninus’ 

tussen de Forth-Clyde-vernauwing. De werken waren afgerond tegen 142103. Ook over de bouw van 

deze muur vinden we een verwijzing in de Historiae Augustae: 

 

‘Antoninus waged a large number of wars through his governors. Through the governor Lollius 

Urbicus he defeated the Britons, and having driven back the barbarians, he built another wall, this 

time of turf
104

.’ 

 

Halverwege de jaren 150 waren er echter weer troebelen met de Brigantes en nog belangrijker, in 

continentaal Europa. Dit noopte de Romeinen ertoe om de muur van Antoninus te verlaten en zich 

terug te trekken tot de muur van Hadrianus, die zo weer in gebruik geraakte. De exacte datum van de 

terugtrekking is niet geheel duidelijk maar dit was ten laatste in de jaren 160105. In de jaren 180 

flakkerden de vijandigheden weer op. Nadat de Romeinen aanvankelijk een nederlaag leden slaagde  

gouverneur Ulpius Marcellus erin de Britten een nog veel zwaardere nederlaag toe te brengen. De 

oorlog in Britannia wordt gezien als de grootste oorlog die onder keizer Commodus werd 

uitgevochten106. 

 

Een volgende periode van campagnes en de laatste die we hier zullen bespreken, vond plaats onder 

de Severische dynastie. Na de moorden op keizers Commodus en Pertinax brak er een burgeroorlog 

uit in het Romeinse Rijk. De gouverneur van Britannia, Clodius Albinus, werd door zijn troepen tot 

keizer uitgeroepen en trok met de Britse legioenen naar continentaal Europa. Daar werd hij in 197 

verslagen door Septimius Severus, die ook tot keizer was uitgeroepen. Hierdoor was de verdediging 

van Britannia bijzonder verzwakt waarna de Britse stammen uit Schotland de provincie binnen vielen. 

Hierbij brachten ze zware schade toe aan de muren van Antoninus en Hadrianus en het verlaten 

legionair fort te York. De gouverneur Virius Lupus slaagde er evenwel in om een verdere opmars naar 

het Zuiden te verhinderen en kon met tribuut de Schotse stammen afkopen om zich terug te 

trekken107. We horen hier niet enkel meer van de Caledonii maar ook van de Maeatae als de grootse 

van de Schotse stammen. Cassius Dio geeft een kleurrijke beschrijving van deze stammen: 

 

‘There are among the Britons two very large tribes, the Caledonians and the Maeatae. The names of 

the others have been merged as it were into these. The Maeatae for their part live near the wall 

which divides the island into two, and the Caledonians beyond them. Both tribes inhabit wild and 

waterless mountains and desolate marshy plains and possess neither walls nor cities, nor farms. 

Instead they live on their flocks, on game and in certain fruits, and though there are vast and limitless 

stocks of fish they do not eat them. They live in tents without clothes or shoes; they share their 

womenfolk and rear all offspring in common. Their form of government is for the most part 
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democratic, and they have a great liking for plunder. For this reason they choose their boldest men to 

be their leaders
108

.’ 

 

De volgende gouverneur, Alfenus Senecio, voerde de strijd terug op en slaagde erin overwinningen te 

behalen. Maar hij schreef naar keizer Septimius Severus, die ondertussen zijn vijanden in het Oosten 

had verslaan109, dat hij, om de stammen uit Schotland echt te bedwingen, versterkingen nodig had. 

Bij Herodianus vinden we een vermelding van dit verzoek, evenals de motivatie van keizer Septimius 

Severus om erop in te gaan: 

 

‘(1) Severus was becoming disturbed by the lifestyle of his sons and their unseemly enthusiasm for 

public spectacles, when the Governor of Britain sent word to him that the barbarians were in revolt 

and that they were overrunning the country, looting it and causing widespread havoc. He therefore 

requested additional forces to protect the place or a visitation by the Emperor.  

(2) Severus was pleased to hear this, for besides a natural lover of glory, he wanted to raise some 

victory-trophies at the expense of the Britons to add to the victories and titles won in the east and 

north. Then again, he wanted to get his sons away from Rome so that they might come to their 

senses amidst the disciplined life of the army, once they were away from the luxury and high life of 

Rome. For this reason he announced the expedition to Britain, even though he was by now an old 

man and suffering from gout. When it came to enthusiasm, however, he had more spirit than any 

young man
110

.’ 

 

Een verkorte motivatie vinden we ook bij Cassius Dio: 

 

‘Seeing that his sons were becoming unruly and the army slack through inactivity, Severus made an 

expedition to Britain though he knew he would not return
111

.’ 

 

Keizer Septimius Severus, die vergezeld was van zijn oudste zoon Caracalla, voerde campagne van 

208 tot 211. Hoewel ze het territorium van de Maeatae binnendrongen en ze overwinningen 

behaalden, slaagden ze er niet in om de Maeatae en de Caledonii te pacificeren. Na het overlijden 

van keizer Septimius Severus op 4 februari 211 te York, waar hun winterkwartier was, keerde 

Caracalla in allerhaast terug naar Rome om zijn broer Geta uit te schakelen en de macht te grijpen112. 

Cassius Dio schrijft hierover dat: 

 

‘After this (the death of Severus), Antoninus assumed total control. In theory he ruled jointly with his 

brother, but in practice he was sole ruler from the start. The sources say he made peace with the 

enemy, withdrew from their territory and abandoned the forts [...]
113
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Het lijkt er echter op dat deze kritiek Caracalla oneer aandoet. Hoewel hij zelf niet langer aanwezig 

bleef, werden er wel degelijk nog campagnes gevoerd, al is het verloop daarvan niet zo duidelijk114. 

Toch was de noordelijke grens van de provincie, zoals deze door Caracalla werd ingesteld, stabieler 

dan zijn haastige terugtrekking uit Schotland impliceert115. Hiermee is een einde gekomen aan ons 

kort overzicht van de militaire geschiedenis van Britannia en gaan we over naar het laatste deel van 

onze beknopte geschiedenis, het bestuur van de provincie. 

 

 

4.3 Het bestuur van de provincie 

 

In dit hoofdstuk zullen we enerzijds het provinciaal bestuur bespreken en anderzijds het leger als 

instituut. We zullen de regionale civiele administratie niet bespreken daar dit buiten het bestek van 

deze masterproef valt. 

 

Volgens Mattingly legde het Romeinse Rijk een mengeling van keizerlijke instituties en zelfbeheer op 

aan zijn provincies. De balans tussen deze elementen van verdrukking en opportuniteiten varieerden 

tussen en binnen de provincies. In Britannia was er een sterke samenhang tussen het civiele en 

militaire bestuur. De rol van het leger was zeker vergaand in de 1ste eeuw, vóór de installering van 

uitgebreide structuren van civiel bestuur in Zuid-Britannia. In Noord- en West-Britannia werd de 

directe supervisie nog langer behouden en waren er zelfs regio’s die nooit werden overgeheven op 

een systeem van civiel bestuur aan de hand van steden. De Vindolandatabletten wijzen erop dat het 

leger een uitgebreide geschreven bureaucratie had, die in staat was de provincie vrij efficiënt te 

besturen116. Provincies met aanwezigheid van legioenen waren keizerlijke provincies zodat de keizer 

dankzij zijn proconsulaire macht de bevelhebber van de legioenen was. De keizer was evenwel zelden 

zelf aanwezig in deze provincie. Ze werden bestuurd door een gezant van hem, de Legati Augusti pro 

praetore, wat de officiële titel was van de gouverneurs van de keizerlijke provincies. In de provincies 

waar er twee of meer legioenen gestationeerd waren, wat het geval was in Britannia, werd deze 

positie toevertrouwd aan een senator die reeds consul was geweest. Hij kreeg hier evenwel de titel 

van praetor, zodat de keizers proconsulaire macht de hoogste bleef. Van de gouverneurs uit 

Britannia wiens carrières gekend zijn is het duidelijk dat deze uitgebreide militaire ervaring hadden. 

In Britannia was de functie van de gouverneur dan ook grotendeels militair, gezien het grote leger en 

een te bewaken grens. Hij had evenwel ook nog andere verantwoordelijkheden, zoals het toezicht op 

de civitates, de relaties met de clientes koninkrijken, recrutering, wegenbouw en rechtspraak. Onder 

de gouverneur, maar aangesteld door de keizer, stonden de legionaire commandanten. Hun titel was 

Legati Augusti en ze hadden de praetoriale rang. Frere acht het waarschijnlijk dat elk legioen in 

Britannia de spil vormde van een legerdistrict, waarbij de auxiliarii regimenten orders ontvingen van 

de commandant van het legioen waaraan ze waren toegevoegd. De Legati Augusti hadden dan ook 
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enige verantwoordelijkheid voor de administratie van de civiele districten onder hun militair gezag. 

Vanaf keizer Vespasianus werd de gouverneur in zijn juridische verantwoordelijkheden bijgestaan 

door een juridisch expert, de Legatus Iuridicus. Het enige veld waarin de gouverneur zijn gezag niet 

primair was, was het financiële. Hiervoor was er de Procurator Augusti Britanniae, die van 

equesteriale stand was. Deze stond in voor de inning van belastingen en de betaling van het leger. De 

gouverneur en de procurator antwoordden apart aan de keizer en vormden zo een tegenwicht voor 

elkaar. Het valt evenwel op dat de procurators in Britannia mannen van veel kleiner kaliber waren 

dan de gouverneur. De beperkte grootte en de afwezigheid van grote financiële problemen was hier 

waarschijnlijk de aanleiding toe. De procurator genereerde inkomsten uit de annona (de 

graanleveringen aan het leger), de tributum soli (een grondbelasting) en de tributum capitas (een 

persoonsbelasting). Verder waren er weinig Romeinse ambtenaren in Britannia117. Het is interessant 

om te zien hoe de Romeinen in de eerste eeuwen n.Chr. een onderscheid maakten tussen algemeen 

bestuur, zowel van de civiele gemeenschap als van het leger, en financiën. Het is pas in de 4de en 5de 

eeuw dat de opdeling bij militair en civiel bestuur komt te liggen118. Hieronder tonen we een 

schematisch overzicht van de administratie in Britannia in de 1ste eeuw van Jones en Mattingly. 

 

Figuur 1: De provinciale administratie van Britannia 

 

 
Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 144. 
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Het is niet geheel duidelijk wat de provinciale hoofdstad was waar de gouverneur zetelde in de 

beginfase van de provincie. Mattingly meent dat Colchester aanvankelijk voorzien was als provinciale 

hoofdstad, maar dat hiervan afgezien werd na de Boudicaanse opstand, ten voordele van Londen119. 

Salway acht het mogelijk dat de financiële administratie, de staf van de procurator, reeds vroeger 

naar Londen was overgeplaatst120. Later is het duidelijk dat Londen zowel de administratieve als de 

financiële hoofdstad van Britannia was. Volgens Frere kunnen we dit afleiden uit het feit dat er 

legionairs uit de verschillende legioenen geattesteerd zijn en kunnen we het fort aan de buitenrand 

van Londen dan ook beschouwen als een fort van de als politiemacht dienst doende soldaten121.  

 

Keizer Septimius Severus besloot om de provincies in sub-provincies op te delen om zo de macht van 

de gouverneurs te beperken. Van deze beslissing vinden we een verwijzing bij Herodianus: 

 

‘Having settled matters in Britain, Severus divided control of the province into two commands
122

.’ 

 

Tegen 213 was dit effectief ingevoerd en werd Britannia opgedeeld in de provincies Britannia 

Superior en Britannia Inferior. Britannia Superior behield Londen als hoofdstad en werd bestuurd 

door een Legati Augusti pro praetore, zoals in de voormalige provincie. Er waren twee legioenen 

gestationeerd. Britannia Inferior kreeg York als hoofdstad en werd bestuurd door de legionaire 

commandant van het daar gestationeerde Legio VI Victrix123. Volgens Salway had de consulaire 

gouverneur van Britannia Superior niet alleen een hoger status dan de pratoriaanse gouverneur van 

Britannia Inferior, maar behield hij ook een aantal functionarissen die rechtsreeks aan hem 

verantwoordelijkheid aflegden in Britannia Inferior. De 3de eeuw kende gestage veranderingen maar 

in essentie bleven de twee nieuwe provincies bestuurd volgens dezelfde structuren als de voormalige 

provincie124. Op onderstaande kaart zien we een vergelijking tussen de oorspronkelijke provincie en 

de subprovincies, evenals de belangrijkste steden. 
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Kaart 2: De provincie Britannia in ca. 150 en de subprovincies in ca. 216 

 

       
Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 143. 

 

We wenden ons nu tot de structuur van het Romeinse leger in Britannia. De volledige opbouw van 

het Romeinse leger geven valt buiten de opzet van deze masterproef en we beperken ons dan ook 

tot het meest fundamentele. Voor het grootste deel  van de 1ste eeuw waren er vier legioenen 

gestationeerd, met elk ca. 5.500 soldaten. Van het einde van de 1ste eeuw tot de 4de eeuw dienden er 

drie legioenen. In totaal waren zes verschillende legioenen een tijdlang in Britannia gestationeerd. 

Met de auxiliarii erbij bedroeg het troepenaantal tussen de 40.000 en 55.000 soldaten, met de 

grootste aanwezigheid halverwege de 2de eeuw125. Hiermee was ongeveer één tiende van het totaal 

aantal Romeinse soldaten in Britannia gestationeerd. Dit was heel veel voor een provincie die veel 

minder dan één tiende van het Romeinse Rijk besloeg. Wel was Britannia een belangrijke bron van 

rekruten, wat een rol moet gespeeld hebben in het aantal aanwezige soldaten126. Hiernaast was er 

ook nog de Classis Britannica, de vloot. Hoewel deze af en toe gebruikt werd voor offensieve 

doeleinden waren de hoofdfuncties meer transport en bevoorrading. Het hoofdkwartier lag in 

Boulogne, in Gallia Belgica127.  

 

De legioenairs werden gerekruteerd uit de mannen die genoten van het Romeins burgerrecht. 

Aanvankelijk kwamen deze dus vooral uit Italië, maar door de stijging van het aantal mannen met het 

Romeins burgerrecht in de provincies en doordat een militaire carrière later als minder aantrekkelijk 

beschouwd werd door de mannen uit de Italiaanse provincies, werden er vanaf de 2de eeuw steeds 
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meer legioenairs buiten Italië gerekruteerd. De auxiliarii troepen werden gerekruteerd uit de 

overwonnen volkeren en zij konden door dienst te doen het Romeins burgerrecht verwerven. Deze 

eenheden werden vernoemd naar de volkeren waaruit ze aanvankelijk gerekruteerd waren maar 

werden daarna aangevuld met lokale of andere rekruten. In de vroege 2de eeuw werd een derde 

systeem ingevoerd: dat van de numeri. Hun organisatie was gelijkaardig met de auxiliarii maar de 

stammen met wie deze verdragen werden gesloten waren verplicht rekruten te blijven leveren om 

de numeri eenheden op peil te houden. Britse numeri uit Zuid-Schotland dienden bijvoorbeeld in 

Boven-Germanië onder Antoninus Pius, terwijl er omgekeerd in 175 een groep Sarmaten naar 

Britannia werd gestuurd. Frere meent ook dat naarmate de Romeinse troepen langer in Britannia 

aanwezig waren er een groeiende groep Britse mannen ontstond die bereid waren in het Romeinse 

leger te dienen omdat ze samen met de kinderen van de dienstdoende soldaten waren opgegroeid in 

de nabijheid van de forten128. Het is moeilijk na te gaan wie verplicht werd dienst te doen in de 

hulptroepen en wie vrijwillig dienst nam, maar het is voor ons alleszins duidelijk dat het Romeinse 

Rijk er goed in slaagde om de volkeren die ze verslagen en veroverd hadden voor hun zaak in te 

zetten. We menen ook dat de incorporatie van de verslagen volkeren in het Romeinse leger een 

instrument van Romanisatie was, een punt waar we later nog op zullen terug komen. 

 

Het basisloon van een Romeinse soldaat was vrij laag. Volgens Birley verdiende echter niet veel meer 

dan de helft van de soldaten het basisloon. Het was namelijk vrij makelijk om een promotie te krijgen 

tot een gespecialiseerde functie, waarbij men een loonsverhoging en bepaalde vrijstellingen kreeg. 

De officieren verdienden een pak meer. Een deel van het loon werd afgehouden voor voedsel en 

dergelijke en de rest werd bewaard in een daarvoor voorzien ruimte in het hoofdkwartier van het 

fort, bij de standaarden. De soldaten konden daar geld afhalen om uit te geven in de canabae of 

nabije steden, maar de meesten spaarden ook een aardige som tegen dat ze afzwaaiden, waarbij ze 

in de vroege keizertijd meestal ook een stuk land ontvingen129. Hoewel de loonschalen voor de 

legionairs doorheen de keizertijd wel gekend zijn, is dit niet het geval voor de auxiliarii. De 

schattingen lopen van 1:3 tot 5:6 verhoudingen. Speidel acht de 5:6 ratio geloofwaardiger130. Volgens 

Vegetius werd de helft van het loon voor de soldaten opzij gezet. Hiermee zouden ze beschermd 

geworden zijn tegen zichzelf doordat ze het geld dan niet kon verbrassen. Naast deze moraliserende 

reden geeft Vegetius ook nog een andere, namelijk dat soldaten wiens geld bewaard werd minder 

snel geneigd zouden zijn te deserteren. Het geld werd, per cohort, in tien verschillende zakken 

bewaard. Hiernaast was er nog een elfde zak waarin iedereen een kleine bedrage stortte. Deze 

diende om de begrafenissen van overleden soldaten te bekostigen131. Volgens Birley was het niet van 

het volledige loon maar enkel van de speciale bonussen geschonken door de keizer dat de helft 
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verplicht opgespaard werd132. Hierdoor waren de veteranen een welvarende sociale groep in 

Britannia. In het volgende hoofdstuk zullen we ons buigen over de permanente residenties van de 

soldaten, de forten.  
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5 De militaire nederzettingspatronen 

 

5.1 De opbouw van de forten 

 

In dit hoofdstuk zullen we zowel de spreiding als de opbouw van de forten bespreken. Onder de 

spreiding verstaan we de geografische ligging en het aantal forten doorheen de door ons besproken 

periode. Onder de opbouw verstaan we de architecturale aspecten van de forten en de constructie 

ervan. Hierbij zal aandacht besteed worden aan de verschillende types forten. We zullen ook de niet-

militaire bouwwerken in en rond de forten aanstippen. 

 

5.1.1 De spreiding 

 

Het Romeinse leger bouwde tal van forten in Britannia. Tot op heden zijn er zo’n 250 gewone forten 

gevonden in Groot-Brittannië. Veel hiervan werden 

verschillende malen herbouwd voor andere noden. Het 

cumulatieve aantal komt zo boven de 1000133. De meeste 

van deze werden behuisd door auxiliarii eenheden en waren 

veelal slechts 1-2 hectaren groot. Er zijn ook tien legionaire 

forten met zekerheid geïdentificeerd, op een totaal van 66 

voor het hele Romeinse Rijk134. Deze waren ca. 20 hectaren 

groot. Uit de vroege bezetting zijn ook middelgrote forten 

teruggevonden van ca. 10 hectaren, de zogenaamde 

vexillatio forten. Men denkt dat daarin gemengde 

gevechtseenheden van legionairs en auxiliarii werden 

ondergebracht. Hoewel forten normaal gebouwd werden 

om een volledige eenheid te herbergen waren niet 

noodzakelijk altijd alle manschappen aanwezig en werden 

deze soms ook verdeeld over verschillende forten.135. 

 

Op onderstaande kaart zien we de ligging van de forten 

doorheen de bezetting. Meer gedetailleerde kaarten en 

lijsten van de namen van de forten kunnen gevonden 

worden in Bijlage I, kaarten VII-XII. Deze kaarten geven 

dezelfde periodes weer als onderstaande kaart, met 

uitzondering van de Antonijnse periode, die in twee kaarten 

is opgedeeld. Bij het beschouwen van deze kaarten moet er rekening mee gehouden worden dat niet 

alle forten uit dezelfde periode ook effectief tegelijkertijd in gebruik waren. Op kaart XIII zien we de 

ligging van de forten in verhouding tot de tribale gebieden en met de belangrijkste land- en 

zeeverbindingen. We zien dat de spreiding van de forten nog sterk wijzigde doorheen de eerste 120 
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Kaart 3: De legionaire forten van Britannia 

Bron: Shirley E.A.M. Op. cit.,, p. 8 
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jaar van de  Romeinse bezetting. De legionaire forten kenden echter vroeger een vaste locatie: na de 

eerste eeuw kwamen er geen nieuwe legionaire forten meer bij en werden de forten te York, Chester 

en Caerleon de vaste stationeringen van de drie legioenen die Britannia telde na de eerste eeuw. 

Vanaf de Flavische periode zien we meer spreiding van de garnizoenen in het bezet gebied en vanaf 

de vroege tweede eeuw een concentratie in Noord-Britannia. De locatie van sommige forten hangt 

duidelijk samen met de exploitatie van natuurlijke grondstoffen136. 

 

Kaart 4: De spreiding van de forten doorheen de bezetting 

 

 
Bron: Mattingly D. Op. cit., p. 133. 
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Op onderstaande kaart zien we de ligging van de legionaire forten uit de eerste eeuw. Daarop zien 

we dat de vier legioenen in wel 17 verschillende forten werden gestationeerd, wat wijst op de hoge 

mobiliteit van die legioenen in de eerste eeuw. Bovendien wisselden de legioenen elkaar soms af in 

het gebruik van een bepaald fort, wat dus nog meer verplaatsingen inhield. Wel waren dit niet 

allemaal legionaire forten. De dateringen zijn niet altijd makkelijk te bepalen en waar er twijfel heerst 

heeft Webster er een vraagteken bijgezet. Wij gaan hier om praktische redenen deze data 

overnemen maar hier dient wel rekening mee gehouden te worden. Legio II Augusta was 

gestationeerd van 45 tot 48 te Chichester (Noviomagus), van 48 tot 55 te Lake Farm, van 55 tot 66 te 

Exeter (Isca Dumnoniorum), van 66 tot 75 te Glouchester (waar het Legio XX opvolgde), van 71 tot 78 

ook te Lincoln (waar ze Legio IX opvolgden), vanaf 75 te Caerleon (Isca Silurum) en van 78 tot 88 ook 

te Chester (Deva). Legio IX Hispana was gestationeerd van 45 tot 66 te Longthorpe, van 66 tot 71 te 

Lincoln (Lindum) en vanaf 71 te York (Eburacum), waarmee Legio IX het minst mobiele legioen in 

Britannia was. Het is Legio XIV Gemina was gestationeerd van 45 tot 48 te Towcester (Lactodorum), 

van 48 tot 56 te Mancetter (Manduessedum), van 56 tot 65 te Wroxeter (Viroconium) en van 60 tot 

65 ook te Wall (Letocetum). Hierna werd Legio XIV overgeplaatst uit Britannia, volgens Mattingly ca. 

67 en 70. Het werd vervangen door Legio II Adiutrix, dat op zijn beurt ca. 86 opnieuw werd 

overgeplaatst. Legio XX Valeria Victrix was gestationeerd van 43 tot 48 te Colchester 

(Camuludonum), van 48 tot 66 te Glouchester (Glevum), van 56 tot 66 ook te Usk (Burrium), van 66 

tot 88 te Wroxeter (waar het Legio XIV opvolgde), van 84 tot 88 ook te Inchtuthil (Victoria) en vanaf 

88 te Chester (waar het Legio II opvolgde). Het fort te Carlisle (Luguvalium) werd mogelijk ook door 

een legioen gebruikt, maar het is in dat geval niet duidelijk welk legioen er gestationeerd was. Met 

de komst van Legio VI Victrix en het vertrek van Legio IX Hispana in de vroege tweede eeuw kwam de 

aanwezigheid van de legioenen vast te liggen. Er zijn minstens 21 alae, meer dan 75 cohortes en 

minstens 12 numeri en cunei eenheden uit Britannia gekend137. 
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Kaart 5: Forten gebruikt door de legioenen in de eerste eeuw 

 

 
Bron: Webster G. (ed.). Fortress into city. The consolidation of Roman  

Britain first century AD. BT. Batsford Ltd, Londen, 1988, p. 20. 

 

Volgens Mattingly moesten de locaties van de forten aan meerdere vereisten voldoen. Ten eerste, de 

regiogebonden logistiek: De forten moesten in de nabijheid liggen van de kust, bevaarbare rivieren of 

goede wegen. Ten tweede, de lokale bevoorraading: Er moest vruchtbaar land ter beschikking zijn in 

de nabijheid. Ten derde, de tactische ligging: De forten dienden controle uit te oefenen op de grote 

Late IJzertijd nederzettingen. Ten vierde, de strategische ontplooiing: Hierbij werden enerzijds forten 

gepositioneerd langs de oprukkingslijnen, anderzijds werden er forten geplaatst in de grenszones 

tussen verschillende tribale territoria. Dit diende om de verschillende bevolkingsgroepen te isoleren 
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en om meerdere groepen tegelijkertijd te kunnen controleren138. Op onderstaande kaart zien we 

waar het Romeinse leger Late IJzertijdnederzettingen herbruikte om er hun eigen forten te bouwen. 

Op deze manier maakte het gebruikt van bestaande structuren en kon het makkelijker de inheemse 

bevolking controleren. 

 

Kaart 6: Herbruik Britse nederzettingen door Romeins leger 

 

 
Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 96. 
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5.1.2 Architecturale opbouw en constructie  

 

Nu zullen we ons richten op de opbouw van de militaire nederzettingen. Het is voornamelijk de 

archeologie die ons hier informatie over biedt. Aangezien wij de forten voornamelijk als een 

levensomgeving willen analyseren zullen wij hier eerder de nadruk leggen op de primaire 

nutsvoorzieningen dan op de defensieve bouwwerken. Aan de hand van enkele voorbeelden willen 

we de opbouw van de forten wat concreter maken. Vervolgens zullen we ook kort de 

bouwtechnieken, -materialen en -duur bespreken. Alvorens we echter de bevindingen van 

archeologisch onderzoek aanhalen willen we eerst nog een andere bron aanspreken, namelijk 

inscripties, en hier een eigen analyse van maken. Verder zullen we die dan vergelijken met de 

resultaten van het archeologisch onderzoek. Zo willen we de betrouwbaarheid van inscripties 

toetsen als een bron voor de militaire nederzettingen. Omdat deze oefening praktisch haalbaar moet 

blijven, kozen we ervoor gekozen ons te focussen op de primaire gebouwen, zowel die van militair 

nut als comfortvoorzieningen. Hiervoor hebben we de inscripties verzameld waarin bouwprojecten 

geattesteerd zijn. We kozen om enkel de fragmenten te analyseren waarin zowel de opdrachtgever 

of uitvoerder als het bouwwerk gegeven is. Hiermee beperken we de selectie, maar we menen dat 

dit nodig is om betekenisvolle informatie te verkrijgen en om de hoeveelheid verwerkbaar te 

houden. Zo werden er bij heel wat inscripties door de auteurs van de RIB (build this) en (set this up) 

tussen haakjes toegevoegd. Dit staat dus niet in de inscriptie. Voor de tijdgenoot was het, doordat 

deze stenen in de gebouwen en altaren werden ingevoegd, duidelijk waar de inscriptie op sloeg. 

Helaas zijn weinig inscripties, door herbruik van de stenen of door verval, in hun oorspronkelijke 

context teruggevonden. De talloze inscripties van deze aard bieden ons dus weinig meer concrete 

informatie dan het feit dat er gebouwen en altaren werden opgericht door bepaalde individuen en 

groepen. In de RIB zijn de inscripties van aan de muur van Hadrianus, de inscripties uit Schotland, en 

de mijlstenen apart behandeld en wij zullen deze opdeling behouden. We vangen aan met de 

bouwwerken uit de rest van de provincie Britannia. Hier hebben we gekozen onze temporele 

afbakening te leggen halverwege de 3de eeuw met 

inscripties opgericht ten tijde van keizer Gordianus 

III (238-244) als eindpunt. 

 

Na een selectie aan de hand van de eerder 

vermelde criteria komen we aan 28 inscripties uit 

RIB I, op een totaal van 2218 (mijlstenen niet 

inbegrepen), wat bitter weinig is. In RIB III hebben 

we nog twee inscripties gevonden, op een totaal 

van 515 inscripties (wederom mijlstenen niet 

inbegrepen). Toch kunnen we enkele interessante 

zaken afleiden uit deze inscripties. Bovendien is er 

nog een veelvoud van inscripties gevonden waarbij 

alleen de uitvoerder/opdrachtgever of het 

Afbeelding 1: Restanten fort te Hardknott 

Luchtfoto restanten van een fort waarop we de 

verdediginswerken, de principia (midden) en een 

dubbele graanschuur (onder) kunnen zien. 

Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 101. 
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bouwwerk bekend is, maar waarvan het duidelijk is dat ze een gelijkaardige compositie hadden als de 

beter bewaarde stukken, wat de representativiteit opdrijft. Dat de inscripties gevonden aan de muur 

van Hadrianus in de RIB apart gegroepeerd zijn, maakt het mogelijk deze ook apart te analyseren.  

 

We richten ons eerst op de inscripties uit de rest van Britannia (hier voegen we de inscripties uit RIB I 

en RIB III samen). We zien dat in slechts vier van de 23 inscripties het bouwproject niet onder 

toezicht van militairen stond. Twee hiervan zijn echter wel militaire bouwwerken en zijn daarom ook 

in dit hoofdstuk opgenomen. In het ene geval was de uitvoerder een keizerlijke vrijgelatene, die een 

assistent was van de procurator139. In het andere geval was de uitvoerder gouverneur Gaius Valerius 

Pudens140. In deze inscriptie wordt ook de eenheid die het werk uitvoerde en de commandant van 

deze eenheid vermeld. Dit bevestigt het beeld dat militairen de primaire uitgevers van inscripties 

waren. Dit is niet enkel het geval bij militaire bouwwerken maar ook bij tempels, nutsvoorzieningen 

en ontspanningsgebouwen, zoals badhuizen. De andere twee inscripties hebben we weggelaten 

waardoor we op een totaal van 21 inscripties komen. In één inscriptie worden twee bouwwerken 

vermeld141 en zo komen we dus op 22 bouwwerken. Hierbij gaat het in zes gevallen om een 

tempel142,  vier badhuizen143, een basilica144, een graanschuur145, een aquaduct146, een principia147, 

een manege voor de cavalerie148, vier poorten en/of verdedigingsmuren149, twee 

artillerieplatformen150 en een barakkenblok151.  

 

De meerderheid van deze bouwprojecten wordt opgedragen of toegeschreven aan de keizers, veelal 

met volledige nomenclatuur en eretitels. In alle inscripties van militaire bouwprojecten zijn de keizers 

vermeld, waar dit bij de civiele gebouwen niet altijd zo is. Ook valt het op dat de tempels dan wel 

hoofdzakelijk door militairen gebouwd zijn, maar dat de stijl van de inscripties toch de indruk geeft 

dat het hier meer om een persoonlijk initiatief van een bepaalde commandant of eenheid gaat. In de 

inscripties van nutsvoorzieningen en militaire constructies zien we namelijk een duidelijke 

commandostructuur naar voor komen: het bouwproject werd opgedragen aan de keizer, de 

effectieve opdrachtgever was de keizerlijke legatus pro praetore of een ander hooggeplaatste 

magistraat in de provincie en een lagere militaire commandant, meestal een tribuun, hield toezicht 

op het werk. We merken hiermee dat de keizers op symbolisch niveau goed vertegenwoordigd 

waren in een afgelegen provincie als Britannia. Maar waren zij ook de werkelijke opdrachtgevers of 
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was dit eerder een formaliteit? Het valt op dat 12 van de 15 accuraat gedateerde inscripties uit de 

periode van de Severische dynastie (193-235) komen, een dynastie die duidelijk actief was in 

Britannia, wat er op wijst dat er in periodes van grotere keizerlijke interesse in Britannia er ook een 

hogere bouwactiviteit was. We zien dat het hier niet alleen om nieuwe gebouwen gaat maar dat het 

herbouwen van vervallen bouwwerken frequent voorvalt vanaf de vroege 3de eeuw. Dit komt zowel 

voor bij civiele- als bij staatsgebouwen.   

 

Wanneer we naar de geografische spreiding van de inscripties kijken valt een concentratie van de 

vindplaatsen in het noorden van de provincie Britannia op. Een deel van de verklaring van de 

geografische concentratie kan ook gevonden worden in de temporele concentratie van de inscripties 

omtrent het einde van de 2de en het begin van de 3de eeuw. Toen was het Zuiden al gepacificeerd 

maar werden er wel nog campagnes in het Noorden gevoerd, wat voor een sterkere militaire 

aanwezigheid zorgde in die regio. Maar waarom zijn er dan zo weinig inscripties gevonden uit de 

vroege periode in het Zuiden, toen daar wel nog een sterke militaire aanwezigheid was? Werden er 

toen nog niet veel typisch Romeinse gebouwen geconstrueerd, zijn de inscripties van toen slechter 

bewaard of had men toen minder de gewoonte om inscripties op de zetten? Het lage aantal en de 

slechte staat van de inscripties gevonden te Camulodunum, een belangrijke Claudiaanse militaire 

nederzetting en de eerste veteranenkolonie, wijzen op dit laatste. Ook is het zo dat epigrafie een 

cultuurfenomeen was dat een piek kende in de tweede eeuw en de eerste helft van de derde 

eeuw152. Archeologische vondsten wijzen er evenwel op dat er in de eerste eeuw weinig 

monumentale Romeinse bouwwerken werden gebouwd en dat men eerder opteerde voor hout dan 

voor steen153. 

 

We richten ons nu op de inscripties die gevonden 

werden aan de muur van Hadrianus. Daarbij 

merken we dat de grootste groep, niet geheel 

onverwacht, verwijzingen zijn naar de bouw van 

de muur. Deze zijn over het algemeen erg kort, 

met enkel een vermelding van de legereenheid die 

dat stuk muur geconstrueerd heeft154. Enkele 

malen wordt dit voorafgegaan door een verwijzing 

naar de opdrachtgever keizer Hadrianus155, maar 

dit is eerder zeldzaam. In deze gevallen lijkt het te 

gaan om castella en niet om gewone stukken 

muur. Net zoals in de rest van de provincie 
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Afbeelding 2: De muur van Hadrianus 

Luchtfoto restanten van een stuk van de muur 

van Hadrianus met een castella. 

Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 111. 
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kwamen ook tal van religieuze dedicaties en grafinscripties voor, wat erop lijkt te wijzen dat het 

leven aan de muur niet zo fundamenteel verschillend was. Wel valt het op dat militairen hier nog 

sterker vertegenwoordigd zijn in de inscripties. In enkele inscripties156 wordt vermeld dat inheemse 

stammen aan de muur werkten. Volgens de RIB moeten deze allen gelinkt worden aan de restauratie 

van 369. Uit de initiële bouwfase vinden we dus alleen verwijzingen naar militaire eenheden als 

uitvoerders. Dit neemt evenwel de mogelijkheid niet weg dat deze de inheemse bevolking 

inschakelden om het werk uit te voeren, maar het wijst er wel op dat men ze de 

verantwoordelijkheid voor de constructie van stukken nog niet toevertrouwde. Er wordt evenwel 

aangenomen dat de bouw van de muur van Hadrianus de taak van de legionaire soldaten was, die 

ondergebracht werden in tijdelijke kampen in de nabijheid van auxiliarii forten in de grenszone157.  

 

Ook bij de inscripties van aan de muur van Hadrianus zijn we op zoek gegaan naar verwijzingen naar 

bouwprojecten, met dezelfde criteria als in het eerdere deel. Zo zijn we op vier tempels158, een poort 

met torens159 en twee graanschuren160, gestoten, een totaal van zeven inscripties dus. Het valt op dat 

ook hier, van diegenen die gedateerd zijn, de meerderheid ten tijde van de Severi werd opgericht. 

 

De inscripties teruggevonden in Schotland werden bijna allemaal opgericht door militairen. Hoewel 

ook religieuze dedicaties teruggevonden zijn, gaat het hoofdzakelijk om bouwprojecten en dan 

vooral de constructie van de muur van Antoninus. Een opmerkelijk verschil met de muur van 

Hadrianus is dat vaak de lengte van het gebouwde deel vermeld werd161. Ook het voorkomen van de 

keizerlijke nomenclatuur is hier een frequent gegeven. We hebben hier echter geen inscripties 

gevonden die aan onze criteria voldoen. 

 

Ook mijlstenen vormen een aparte categorie, die we ook even ter beschouwing genomen hebben. 

Het valt op dat het merendeel van de mijlstenen dateren van de latere periode, gaande van 

Gordianus III (238)162 tot Constantijn I (337)163, met ook enkele stenen opgedragen aan Hadrianus164 

en de Severi165 en één aan Antoninus166 (zie Bijlage I: Kaart XIV voor de spreiding van de gevonden 

mijlstenen).  
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 RIB1672;1673;1843;1844;1962;2022. 
157

 Birley A. Garrison Life at Vindolanda. A Band of Brothers. Tempus, The Mill, Brimscombe Port, 2002, p. 144. 
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 RIB1305;1334;1396;1988. 
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 RIB1706. 
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 RIB1738;1909. 
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 Vb. RIB2193. 
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 Vb. RIB2234. 
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 Vb. RIB2242. 
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 Vb. RIB2272. 
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Tabel 1: Geselecteerde bouwwerken in Britannia 

 

 
Provincie  

Britannia 

Muur van  

Hadrianus 
Totaal 

Tempel 6 4 10 

Badhuis 4 - 4 

Basilica 1 - 1 

Graanschuur 1 2 3 

Aquaduct 1 - 1 

Principia 1 - 1 

Cavaleriemanege 1 - 1 

Poorten en 

verdedigingsmuren 
4 1 5 

Artilerieplatform 2 - 2 

Barakkenblok 1 - 1 

Totaal 22 7 29 

 

Wij willen in onze analyse een onderscheid maken tussen militaire bouwwerken, nutsvoorzieningen 

en ‘publieke gebouwen’. Tot deze eerste groep behoren de principia, cavaleriemaneges, poorten en 

verdedigingsmuren, artillerieplatformen en barakkenblokken. Tot de tweede groep behoren de 

basilica, de graanschuren en de aquaducten. Tot de laatste categorie ten slotte behoren dan de 

tempels en badhuizen. Verder zullen we deze categorieën nog aanvullen aan de hand van het 

archeologisch onderzoek. Tien van de gebouwen behoren tot de eerste groep, vijf gebouwen 

behoren tot de tweede groep en veertien van de gebouwen behoren tot de derde groep. Het 

bouwwerk dat het meeste voorkomt is de tempel, met ongeveer een derde van de inscripties achter 

zich. Epigrafisch materiaal interpreteren is geen gemakkelijke zaak en kan soms tot misleidende 

bevindingen leiden. Dit gaat evenwel ook op voor archeologische vondsten. We kunnen het ons niet 

veroorloven om kieskeurig te zijn met onze bronnen en de diverse bronnentypes worden dan ook 

best gebruikt om elkaar aan te vullen. 

 

Een auteur die een gelijkaardige studie uitvoerde van het epigrafisch materiaal als bron voor 

bouwprojecten is Sommer, in de bijlagen van zijn werk ‘The Military Vici in Roman Britain’. Zijn opzet 

was echter niet om de bouwwerken te bestuderen maar wel de uitvoerders ervan, om zo het verschil 

in de taken van de legionaire en auxiliarii eenheden te bestuderen. In onderstaande tabel geven we 

zijn bevindingen. Aangezien Sommer een andere opzet had dan ons hield hij er ook andere 

selectiecriteria op na. Zo nam hij wel inscripties op waarin niet duidelijk gemaakt wordt om welk 

bouwwerk het ging. De eerste cijfers geven nieuwe bouwprojecten weer, de cijfers tussen haakjes 

reparaties aan bestaande bouwwerken. Uit deze cijfers concludeert Sommer dat over het algemeen 

de legionaire eenheden vooral instonden voor de constructie van de verdedigingswerken en de 

hulptroepen voor de constructie van de gebouwen. Toch zijn er ook wel gevallen gekend waar 

hulptroepen de verdedigingswerken bouwden. Aan de muur van Hadrianus werd er meer werk 
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verricht door de legionaire eenheden en aan de muur van Antoninus deden ze zelfs bijna al het werk. 

In de forten ten zuiden van de grenzen deden legionairs en auxiliarii ongeveer evenveel. Sommer 

verklaart dit doordat het werk daar minder dringend was en geleidelijk aan kon uitgevoerd worden 

terwijl het garnizoen al ter plekke was. Wanneer het op reparaties aankomt deden de hulptroepen 

zelfs meer. Zij waren dan ook diegenen die de forten bemanden. Deze bevindingen wijzen erop dat 

de hulptroepen even goed in staat waren als de legionaire troepen om forten en gebouwen te 

bouwen, zelfs complexe gebouwen zoals badhuizen en aquaducten. De technische kennis van de 

hulptroepen deed dus niet onder voor die van de legionairs167.  

 

Tabel 2: Bouwprojecten door de legionaire en auxiliarii eenheden 

 

 
Muur van 

Hadrianus 

Muur van 

Antoninus 
Andere forten Totaal 

 Aux. Leg. Aux. Leg. Aux. Leg. Aux. Leg. 

Verdedigingswerken 3 (1) 10 - 5 3 (2) 7 6 (3) 22 

Gebouwen 2 (1) 1 2 2 5 (3) 3 13 (4) 6 

Niet vermeld 6 (2) 5 (1) 1 8 7 (1) 3 (1) 14 (3) 16 (2) 

Totaal 11 (4) 16 (1) 3 15 15 (6) 13 (1) 33 (10) 44 (2) 
Bron: Sommer C.S. Op. cit., p. 58. 

 

Na deze analyse van het epigrafisch materiaal vullen we dit nu aan met archeologische bevindingen 

en zullen we de functie van de primaire bouwwerken bespreken. Wanneer we naar de bevindingen 

over publieke gebouwen kijken verbaast het ons dat er, naar ons weten, geen studies zijn 

gepubliceerd over publieke gebouwen in of nabij de forten. Zo is er bijvoorbeeld in het werk van 

Jones en Mattingly een kaart opgenomen met een overzicht van de publieke gebouwen die gekend 

zijn aan de hand van zowel archeologische, epigrafische en literaire informatie. Hoewel dit in de 

bespreking van de kaart niet gespecificeerd wordt, merken we uit de vermelding van de amfitheaters 

van de forten te Chester en Caerleon dat er wel degelijk militaire nederzettingen zijn opgenomen168. 

Bij de tabel over de gekende publieke gebouwen uit Britannia in het werk van Mattingly wordt wel 

vermeld dat het om de stedelijke nederzettingen gaat. We zien dat in deze tabel minder publieke 

gebouwen worden vermeld, ook al is het werk van latere datum. Mogelijk maken de publieke 

gebouwen van de militaire nederzettingen het verschil. Dit kunnen we echter niet hard maken, 

aangezien we niet vertrouwd zijn met de selectiecriteria van deze auteurs. Zo geeft de tabel van 

Mattingly enkel de archeologische bevindingen weer, waar de kaart van Jones en Mattingly ook 

andere bronnen aanspreekt. Voor de amfitheaters lijkt dit wel op te gaan, maar voor de badhuizen is 

dit duidelijk niet het geval. De kaart van Jones en Mattingly vermeldt maar 24 badhuizen terwijl 

zowat elk fort zijn eigen badhuis had. Zo geeft de kaart van Sommer met badhuizen van forten 

duidelijk al een veelvoud weer (zie Bijlage I: Kaart XV). Badhuizen vormden een vast onderdeel van 

de militaire nederzettingen en worden dus ook bijna altijd besproken in werken over forten. 

                                                           
167 Sommer C.S. Op. cit., pp. 58-60. 
168

 Jones B. & Mattingly D. Op. cit., pp. 163-166. 
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Amfitheaters zijn dan weer niet frequent en worden ook zelden besproken. We kunnen ons dus ook 

de vraag stellen of we de badhuizen en amfitheaters uit de militaire nederzettingen als publieke 

gebouwen mogen beschouwen. Deze discussie zetten we verder in het hoofdstuk over het 

nederzettingsaspect van de forten. In onderstaande tabel geven we de gekende publieke gebouwen 

weer zoals deze gegeven worden op de eerder vermelde kaart van Jones en Mattingly en de tabel 

van Mattingly. We vullen nog aan met de tabel van Millett, die spreekt van gekende gebouwen maar 

niet specificeert uit welke bronnen. Bij Millett gaat het ook over de belangrijkste steden. We nemen 

alle categorieën op die de verschillende auteurs vermeldden. Zo zien we wat zij als publieke 

gebouwen beschouwen en dat sommige auteurs meer categorieën geven dan andere. Zo hanteert 

enkel Millett de categorieën mansio, riolering en triomfboog. Millett vermeldt twee mansiones maar 

we zien op de eerder vermelde kaart van Sommer (Bijlage I: kaart XV) dat er veel meer geattesteerd 

zijn. Het is natuurlijk wel logisch dat de meerderheid van de mansiones niet in de steden lagen, maar 

langs de wegen, gezien hun functie als stopplaats. De data van Mattingly en Millett komen sterk 

overeen. Dit sterkt ons vermoeden dat de acht amfitheaters die de kaart van Jones en Mattingly 

meer telt dan de tabellen van Millett en Mattingly uit de militaire nederzettingen komen. We moeten 

er wel rekening mee houden dat alle auteurs het aantal nederzettingen geven waar een bepaald 

publiek gebouw geattesteerd is en niet het aantal publieke gebouwen in het totaal. Hoewel geen 

enkele nederzetting meer dan één amfitheater zal gehad hebben, is dit wel plausibel als het over 

badhuizen of tempels (zie Bijlage I: Kaart XVI voor de spreiding van de tempels van Romeins type in 

Britannia).gaat en ligt het aantal gekende publieke gebouwen dus hoger. 

 

Tabel 3: Gekende publieke gebouwen uit de belangrijkste steden 

 

 
Jones & 

Mattingly 
Millett Mattingly 

Forum/Basilica 
complex 

17 17 16 

Amfitheater 15 7 7 

Theater 5 4 5 

Badhuis 24 16 17 

Aquaduct 17 11 14 

Tempel - 16 18 

Mansio - 2 - 

Riolering - 12 - 

Triomfboog - 1 - 

Circus - - 1 

Markt - - 4 

Totaal 78 86 82 
Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 164; Millett M. Op. cit., p. 106; Mattingly D. Op. cit., pp. 268-269.  

 

Na hierboven besproken te hebben welke gebouwen men kon aantreffen, gaan we over tot de 

concrete opbouw van de forten.  
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Op de volgende twee figuren zien we gesimplificeerde plattegronden van een legionair fort, namelijk 

het fort te Inchtuthil. Ondanks het feit dat dit fort slechts een kort leven beschoren was, wordt het 

toch vaak gebruikt als casestudy omdat het het enigste legionair fort is waarvan het grondplan 

volledig gekend is. Zo is het werk van Shirley over de bouw van een legionair fort gebaseerd op het 

fort te Inchtuthil. De eerste geeft weer welke gebouwen of blokken gebouwen er stonden (de 

individuele barakken zijn niet weergegeven). De tweede toont het stratenpatroon. Een 

gedetailleerde plattegrond, maar zonder duiding, vinden we in Bijlage I: Figuur I. Centraal lag het 

hoofdkwartier (pricipia). Dit was het administratieve centrum en was een groot complex van 

gebouwen met een centrale binnentuin. Het praetorium was het huis van de legioenprefect en was 

ongeveer even groot als het principia. Het grootste deel van het fort werd ingenomen door de 

barakken. Een barak werd gedeeld door acht soldaten en bestond uit een slaapruimte, een 

bergruimte en een veranda. Een barakkenblok, die een centuria van 80 manschappen huisvestigde, 

bestond uit elf of twaalf barakken. De extra barakken werden gebruikt voor bijkomende bergruimte 

of voor lagere officieren. Aan het hoofd van de barakkenblok lag het vertrek van de centurio. Dit was 

vrij groot en had acht of negen kamers, waarvan sommigen echter ook fungeerden als het bureau 

van de centuria. De huizen van de vijf centurio’s van het eerste cohort waren nog groter. Elk fort had 

een hospitaal (valetudinarium), dat vrij groot en modern was. De voedselvoorraden werden 

opgeslagen in graanschuren (horrea). In sommige legionaire forten, zoals dat van Chester, was het 

badhuis een belangrijk centraal gebouw binnen de muren van het fort. In veel gevallen stond het 

badhuis ook buiten het fort. Verder hadden de forten ook nog werkplaatsen (fabricae), bergruimtes 

en stallen voor de paarden. Sommige forten hadden nog andere gebouwen die niet overal zijn 

teruggevonden, zoals bijvoorbeeld de oefenhal (basilica exercitatoria) in het fort van Inchtuthil. De 

forten hadden ook altijd een goede waterbevoorrading169. 

 

De opbouw van de auxiliarii forten was gelijklopend met die van de legionaire forten; ze hadden ook 

een hoofdkwartier, praetorium, hospitaal, graanschuren en barakkenblokken, maar de gebouwen 

waren een stuk kleiner dan hun legionaire tegenhangers. Buiten het fort lagen de paradegronden. 

Veel auxiliarii forten hadden een annex, een verstevigde omheining verbonden aan één van de zijden 

van het fort. De omwallingen ervan waren niet zo sterk als die van het fort zelf. Meestal kan het 

badhuis van het auxiliarii fort hierin teruggevonden worden maar voor de rest bleven ze vrij leeg en 

is het niet geheel duidelijk waarvoor ze dienden. Een mogelijk gebruik was als kampeerterrein tijdens 

de constructie van het fort of voor eenheden op doortocht of om wagens, vee en voorraden veilig te 

stellen170. Sommigen waren ook omgracht en anderen niet. Dit hing samen met de 

veiligheidssituatie. Zo zijn er uit de relatief kalme Trajaanse en Hadriaanse periodes weinig 

omgrachte annexen te vinden. Er is discussie of de annexen een zuiver militaire functie hadden of 

ook een civiele, waarbij Sommer van mening is dat ze ook een civiele functie hadden aangezien er 
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 Webster G. Op. cit., pp. 205-219. 
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soms ook gebouwen in kunnen teruggevonden worden die eerder typerend waren voor de militaire 

vici171. 

 

Figuur 2: Plattegrond gebouwen in het fort te Inchtuthil 

 

 
Bron: Shirley E. Op. cit., p. 86. 

 

Figuur 3: Stratenplan fort te Inchtuthil 

 

 
Bron: Shirley E. Op. cit., p. 83. 
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Onderstaande afbeelding is een reconstructietekening van het houten legionaire fort te Inchtuthil. 

De omwalling is reeds herbouwd in steen maar de gebouwen zijn nog van hout. We zien de 

hoofdstraat (via praetoria) die van de hoofdpoort (porta praetorian) naar het hoofdkwartier loopt, 

met opslagruimtes langs weerszijden. De gebouwen aan de linker- en rechterkant zijn barakken en 

de huizen van de centurio’s. In de verte, langs de rechterkant, ligt het hospital172.  

 

Afbeelding 3: Reconstructietekening fort te Inchtuthil 

 

 
Bron: Shirley E. Op. cit., p. 13. 

 

Als laatste onderdeel in dit hoofdstuk bespreken we de constructie van de forten. Het fort werd 

aanvankelijk als een houten constructie gebouwd, met slechts enkele stenen gebouwen, en werd 

vervolgens geleidelijk aan volledig in steen herbouwd. Shirley onderscheidt acht fases. Fase 1 

(extramurale voorbereiding); het opzetten van een werkkamp, de bouwsite vrijmaken en het 

aanleggen van grachten en wegen. Fase 2; het bouwen van een tijdelijk kamp voor de officieren. Fase 

3 (voorbereidend werk); het grondplan implementeren, de grachten verder afwerken, het 

verzamelen en transporteren van turf en hout voor de omwalling. Fase 4 (materialen verzamelen); 

alle benodigde materialen zoals hout, steen, mortel, nagels, touwen, lastdieren, paarden, 

persoonlijke goederen en voeding verzamelen. Fase 5 (constructie niet-gebouwen); de straten, 

pleinen en wateraf- en toevoer aanleggen. Fase 6; constructie houten gebouwen. Fase 7; constructie 

initiële stenen gebouwen. Fase 8; het fort herbouwen in steen of het verlaten173. 

 

                                                           
172 Bron: Shirley E. Op. cit., p. 13. 
173

 Bron: Shirley E. Op. cit., pp. 30-31. 
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In haar werk ‘Building a Roman Legionary Fortress’ maakt Shirley schattingen van de werkuren die 

vermoedelijk in de constructie van een fort kropen. Deze cijfers zijn uiteraard uiterst speculatief maar 

het is desalniettemin interessant om toch een zekere orde van grootte te kennen. In onderstaande 

tabel staan haar schattingen. Meer gedetailleerde versies, met verdere onderverdelingen van de 

werkzaamheden zijn gegeven in Bijlage I: Tabellen II en III. Er kropen miljoenen manuren in de 

constructie van een fort, waarbij ongeveer de helft voorbereidend werk was en de andere helft de 

effectieve bouw. Het herbouwen in steen duurde iets langer dan de bouw van het houten fort. (Zie 

Bijlage I: Tabel IV voor een schatting van de bouwmaterialen die vereist waren voor de constructie 

van een legionair fort.) 

Tabel 4: Geschatte werkuren constructie legionair fort 

 

 

Bron: Shirley E. Op. cit., p. 146. 

 

 Shirley heeft de eventuele decoratie van de gebouwen in de forten niet opgenomen in haar 

schattingen maar Henig merkt dan ook op dat uitvoerige interieurversiering, met name mozaïeken 

en muurschilderingen in de militaire zone in Britannia, in tegenstelling tot de civiele zone en de 

militaire zone in Germania, opvallend afwezig zijn. Enkel in de legionaire forten te Exeter (Isca 

Dumnoniorum), te Caerleon (Isca Silurum) en later te York werden noemenswaardige mozaïeken en 

muurschilderingen teruggevonden. Deze lagen aan de rand van de civiele zone en Henig merkt op 

artistiek vlak een absoluut verschil tussen de militaire en de civiele zone op, dat ook opgaat voor de 

kwaliteit van het steenhouwwerk174.  
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5.2 De militaire vici en canabae 

 

De militaire vici en canabae waren de nederzettingen die ontsproten naast de forten en werden in de 

eerste plaats bevolkt door handelaren en veteranen175. Er heerst rond deze benamingen heel wat 

verwarring. ‘Canabae’ verwijst naar de nederzettingen naast de legionaire forten. De naam komt van 

de hutten waaruit deze nederzettingen oorspronkelijk bestonden. Ze worden soms ook canabae 

legionis genoemd en slaan op de volledige nederzetting nabij het fort. Er zijn geen inscripties 

gevonden met deze term bij de auxiliarii forten. Hier vindt men de benaming vicus of vicani terug. Er 

zijn bij verschillende legionaire forten inscripties gevonden die zowel gewag maken van een vicus als 

van canabae. In die gevallen lijkt vicus wel eerder als een wijk binnen de canabae gebruikt te zijn. Bij 

de auxiliarii forten duidde vicus wel op de volledige nederzetting. In hedendaagse literatuur wordt 

soms de term ‘industriële site’ gebruikt om de vici en canabae te benoemen. Sommer vreest dat 

hierdoor de indruk kan ontstaan dat deze sites beheerd werden door het leger om in zijn 

productienoden te voorzien. De vici werden echter bewoond door burgers, die weliswaar voor het 

leger produceerden. Het is moeilijk te bepalen hoe snel na de bouw van een fort er zich een vici 

ontwikkelde en wie de initiatiefnemers waren. Sommer vermoedt dat het ontstaan van een vicus vrij 

parallel verliep met de stichting van het fort. Dit was het geval bij 25% van de gedocumenteerde 

gevallen, waarbij dit cijfer waarschijnlijk nog zou stijgen door meer onderzoek. Er is dan ook veel 

minder archeologisch onderzoek gedaan naar de militaire vici dan naar de forten, ook al waren de 

vici dikwijls groter176. De vici die voor het leger produceerden in de noordelijke grenszone waren 

alleszins reeds tegen het einde van de eerste eeuw goed ontwikkeld177.  

 

De militaire vici hingen logischerwijze af van de forten, aangezien deze er de bestaansreden voor 

vormden en de afzetmarkt van waren. De handelaren en verkopers konden enerzijds door handel 

met individuele soldaten en anderzijds door staatscontracten binnen te halen inkomsten 

genereren178. Volgens Sommer ontwikkelden zich naast alle forten zodra deze permanent bemand 

waren, vici, al waren het maar enkele tenten of hutten. Dat deze niet overal gevonden zijn ligt 

volgens hem aan onvoldoende opgravingen. Een goede indicatie of een fort permanent was waren 

de interne gebouwen, in het bijzonder graanschuren. Bijna alle gekende graanschuren in Britannia 

bezaten namelijk de capaciteit voor een voorraad voor één of twee jaar. Zelfs auxiliarii forten op 

afgelegen locaties konden voldoende aantrekkingskracht uitoefenen tot het ontstaan van een vici. Er 

bestonden zelfs vici naast kleine forten zonder eigen commandostructuur. De benaming ‘vici’ zegt 

evenwel niks over de grootte ervan, sommigen bestonden uit slecht enkele huizen. Het is ook niet te 

achterhalen of vici meer handelaren of meer veteranen aantrokken. Als we een economische logica 

volgen moeten legionaire soldaten meer handelaren hebben aangetrokken dan auxiliarii troepen, 
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aangezien deze minder verdienden179. Op onderstaande kaart zien we de spreiding van vici en 

canabae en de civiele nederzettingen die gegroeid zijn uit militaire nederzettingen. We zien dat deze 

inderdaad sterke gelijkenissen vertoont met de spreiding van de forten. De forten in het noorden en 

de legionaire forten bleven doorheen de hele Romeinse bezetting in gebruik, dus hier kregen de vici 

niet de kans om zich te ontwikkelen tot volwaardige nederzettingen. De militaire nederzettingen in 

het zuiden uit de Claudio-Neronische periode ontwikkelden zich tot civiele nederzettingen, bij de 

militaire nederzetting in Wales uit de Flavische periode was dit niet het geval. De vici hadden dus wel 

een kans om verder te leven nadat het fort ontmanteld was, maar dit was geen garantie. Dit 

betekent dat er nog andere, regiogebonden factoren moeten meegespeeld hebben. 

 

Kaart 7: De spreiding van de vici en canabae 

 

 
Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 159. 
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Op onderstaande figuur zien we een plattegrond van de omgeving van Carlisle, met het fort, de vicus, 

een mansio, een boerderij, de landbouwgronden en de wegen. Dit geheel vormt de militaire 

nederzetting. De vicus grensde daar direct aan het fort. Het had een gelijkaardige grootte als het fort, 

maar was niet geometrisch opgebouwd. De meeste vici lagen langs de verlengingen van de via 

praetoria of de via principalis. Bij ongeveer de helft van de forten lagen de badhuizen aan de via 

praetoria, op enige afstand van het fort. De ruimte tussen het fort en het badhuis moet een ideale 

locatie geweest zijn voor handelaren uit de vici, gezien de vele voorbijgangers. De ruimte achter de 

forten werd zelden ingepalmd. De uitzonderingen hierop waren de forten aan de muur van 

Hadrianus en Antoninus, waar de inrichting van de forten tegenover de muur de mogelijkheden voor 

de ligging van de vici beperkten180. De meeste gebouwen in de vici waren eenvoudig, maar sommige 

huizen waren wel rijker dan andere. Deze zullen toebehoord hebben aan een welvarende handelaar 

of een lagere gezagsdrager. De indrukwekkendste  gebouwen waren de tempels en mansiones181. 

 

Figuur 4: Het fort en de vicus te Carlisle 

 

 
Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 174. 
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Het legale statuut van de militaire vici en canabae is niet gekend maar kan vermoedelijk vergeleken 

worden met het statuut van een gewone vici. Deze hadden een beperkte mate van zelfbestuur met 

eigen bestuursorganen, zoals de magistri vici, maar antwoordden ook nog aan een hogere autoriteit, 

zoals de civitas in wiens grondgebied ze lagen. Het is plausibel dat de militaire vici antwoordden aan 

de militaire autoriteiten aangezien ze in het territorium van de forten lagen. Er is evenwel discussie 

over wat het territorium van de forten precies inhield. Volgens Sommer is de consensus dat het 

gebied wel onder de invloed van het fort viel maar dat het niet in het bezit van het leger was. Enkel 

de stukken grond waarop het fort en andere militaire installaties stonden waren effectief in het bezit 

van het leger182. In de late tweede en derde eeuw verkregen veel canabae het municipium statuut183, 

waardoor hun legaal status verbeterde. 
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6 Civiele aspecten van militaire nederzettingen 

 

6.1  Het dagelijkse leven van de militairen 

 

Zoals de titel al zegt zullen we in dit hoofdstuk het dagelijkse leven van de militairen behandelen. 

Deze bespreking zal uiteenvallen in drie grote groepen, namelijk de beroepsactiviteiten, de 

bevoorrading en consumptiepatronen, de militaire plichten en training en het persoonlijk leven. Het 

persoonlijk leven is hieronder de moeilijkst te behandelen categorie. We zullen het hierin hebben 

over de religieuze praktijken, funeraire gebruiken en de vrijetijdsbesteding. Het militaire leven was 

sterk gestructureerd waarbij het dagschema werd aangegeven door het geschal van de trompetten: 

 

‘Als de soldaten dus uitrukken naar hun nachtelijke wachtdiensten, naar buitenposten, naar een ander 

karwei, of naar een parade op het oefenveld, doen ze dat op het geschal van de trompet en houden ze 

er op een teken van de trompet ook weer mee op
184

.’ 

 

6.1.1 Beroepsactiviteiten 

 

Als we kijken naar de beroepsactiviteiten van de soldaten buiten de krijgsverrichtingen zien we dat 

dit meer om handen hield dan trainen en de wacht kloppen. We zien een verregaande specialisatie 

en een ruim spectrum van uiteen liggende beroepsactiviteiten, gaande van werken in 

bouwwerkzaamheden tot dienen in de administratie. Van een, helaas slechts fragmentarisch 

overgebleven, tablet uit Vindolanda leren we dat men ook nauwgezet bijhield hoeveel manschappen 

welke taken uitvoerden. We lezen dat op 25 April 343 manschappen in de werkplaatsen werkten, 

waarvan 12 als schoenmakers en 18 als bouwvakkers voor het badhuis. Voor de rest is de tekst 

onvolledig maar er kan wel nog uit opgemaakt worden dat men zich ook bezig hield met 

werkactiviteiten in verband met lood, wagens, het hospitaal, de ovens, klei, plaasteren, tenten en 

afval185. Het is een spijtige zaak dat we geen volledigere lijsten hebben maar we kunnen hier toch al 

duidelijk zien dat de soldaten tal van ambachten en klusjes waarvoor een zekere vaardigheid vereist 

is, zelf uitvoerden en dus niet uitbesteedden aan derden. We zagen overigens ook al in de inscripties 

die we besproken hebben in het hoofdstuk ‘de opbouw van de forten’ dat de daar besproken 

bouwwerken door de soldaten zelf werden gebouwd, wat er nogmaals op wijst dat 

constructiewerken een belangrijk onderdeel vormde van de dagdagelijkse werking van vele soldaten. 

De schattingen van de werkuren die vereist waren voor de constructie van een fort die we 

aanhaalden wijzen daar eveneens op.  

 

Een ander belangrijk onderdeel was de administratie. Volgens Vegetius werd bij de legioenen de hele 

administratie, met overzichten van bijzondere diensten, militaire taken en het geldverkeer 
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inbegrepen, dagelijks op speciale lijsten bijgehouden. Ook werd bijgehouden wie welke plichten 

vervuld had, opdat niemand zou bevoordeeld of benadeeld worden. Omdat men voor deze 

administratieve afdelingen nood had aan goed opgeleide soldaten was het volgens Vegetius 

raadzaam dat de keuringsartsen ook een aantal van de rekruten testte op schrijfvaardigheid, 

calculatietechnieken en rekenkunst186. Bij de auxiliarii eenheden moet de situatie gelijkaardig 

geweest zijn. Naast het hiervoor al vermelde tablet is er in Vindolanda namelijk nog een tablet 

gevonden waarin de nauwgezette bureaucratie van het leger naar voor komt. Het betreft in dit geval 

een optekening van de sterkte van de eenheid en waar de afwezige soldaten zich op dat moment 

bevonden. Het verslag rapporteert dat er op 18 Mei van de 752 soldaten dat het eerste cohort van 

de Tungrianen telde er 296 aanwezig waren in Vindolanda, waaronder één centurio, en 456 afwezig 

waren, waaronder vijf centurio’s. Onder de aanwezigen waren er 31 ongeschikt en 265 geschikt voor 

dienst. Van de ongeschikten wordt nog gespecificeerd dat er 15 ziek waren, 6 gewond en 10 een 

oogontsteking hadden. Hoewel niet alle plaatsnamen van waar de afwezige soldaten zich bevonden 

leesbaar zijn, is wel duidelijk dat het om minstens zeven verschillende locaties gaat. Het merendeel, 

337 manschappen, waaronder twee centurions, bevonden zich te Coria ten dienste van een 

hooggeplaatste officier die Ferox heette. De tweede grootste groep, 46 manschappen, dienden in de 

lijfwacht van de gouverneur. Verder is ook nog geweten dat zes soldaten zich in Londinium 

bevonden, waaronder één centurio187. We kunnen hier niet alleen de grondigheid van de 

administratie uit afleiden maar ook de hoge mobiliteit van de troepen binnen de provincie.  

 

De efficiëntie van de legeradministratie leidde ertoe dat deze ook werd ingeschakeld in de civiele 

administratie. Dit is ook begrijpelijk aangezien de gouverneur zowel het leger als de provincie 

bestuurde. De gouverneur had zelfs een heuse administratieve dienst bemand door legioenairs tot 

zijn beschikking, het offcium consularis. Hierover verscheen ‘The governor’s men: the officium 

consularis in provincial administration’ van Rankov, waarin deze een nauwgezette bespreking geeft 

van alle gekende posities in de provinciale administratie en hun takenpakketten. Uit zijn studie leren 

we dat de provinciale administratie sterk steunde op de militaire administratie sinds die op punt was 

gesteld met de professionalisering van het Romeinse leger onder keizer Augustus. Per legioen 

werden meer dan honderd mannen toegewezen aan het officium consularis, wat betekent dat dit in 

Britannia, waar drie legioenen gestationeerd waren, om meer dan driehonderd manschappen ging. 

Het is interessant te zien dat het aantal manschappen dat werd toegewezen samenhing met het 

aantal legioenen en niet met de noden van de civiele administratie. Dit herinnert ons eraan dat het 

officium consularis ook nog het leger diende. Het officium werd samengesteld uit legionaire soldaten, 

met uitzondering van de lijfwacht van de gouverneur, waarin ook auxiliarii dienden. Een voorbeeld 

hiervan zagen we in het hierboven vermelde Vindolanda tablet. Rankov schets in zijn artikel hoe het 

officium tot stand kwam en evolueerde van de 1ste eeuw v.Chr. tot de 3de eeuw n.Chr., wanneer het 

volledig op punt stond. Wij geven hier een overzicht van de verschillende posities. Voor wat deze 
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posities inhielden verwijzen we graag naar het artikel van Rankov. De hiërarchische structuur moet er 

ongeveer zo uitgezien hebben188.  : 

 

Principales: cornicularii 

commentarienses 

speculatores 

beneficiarii 

frumentarii 

 

Immunes: adiutores    stratores 

excetpores; notarii; librarii; exacti protectores 

interpretes 

immunes 

[quaestionarii (?)] 

[haruspices (?)] 

 

Milites : officiales/milites   singulares 

 

Andere vermeldingen van beroepsactiviteiten zijn schaars in Britannia. Wij zijn ook nog op een 

grafinscriptie gestoten van een smid uit het Legio XX Valeria Victrix, waarin vermeld staat dat zijn 

begrafenis betaald werd door het col(l)egio fabrice189. Hieruit blijkt dat de smeden zich verenigden in 

een collegium. Volgens Wierschowski was dit een burger die voor het leger werkte. Het is vreemd dat 

er maar één smid gekend is aangezien Britannia rijk was aan metalen. Het was de inheemse 

bevolking verboden wapens te smeden en in Britannia werd dit strenger nageleefd dan elders. De 

wapenproductie werd onder militair toezicht gevoerd190. Aan de hand van stempels weten we dat 

het leger, in naam van de keizer, ook betrokken was bij het ontginnen van metalen191. Enkel de 

keizers hadden het recht om mineralen te ontginnen. Dit werd gebruikelijk gedaan door slaven en 

veroordeelde misdadigers en overzien door de procurators, die hierin werden bijgestaan door 

militairen. Zo is er een klein fort te vinden van het Legio II bij Charterhouse-on-Mendip, dat groeide 

tot een klein mijnstadje. Het lijkt er evenwel op dat dit fort niet permanent bemand was. De meeste 

mijnen lagen in de militaire zone van Noord-Engeland en Wales, maar ook waar dit niet het geval was 

werden ze door het leger beheerd. Er zijn aanwijzingen dat de ijzermijnen uit The Weald, een streek 

in het uiterste Zuidwesten van Engeland, niet door de legioenen maar door de Classis Britannica 
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werden overzien. Volgens de la Bédoyère is dit op zich enigszins vreemd maar valt dit te verklaren 

doordat de mijnen dicht bij de basissen van de Classis Britannica te Dover en Lympne lagen, terwijl er 

geen legioenen in die omgeving gestationeerd waren. Ook is het mogelijk dat het ijzer naar het 

contingent verscheept werd, wat dan door de Classis Britannica zelf kon gedaan worden. Er werd 

vooral lood en ijzer ontgonnen maar er waren ook koper-, tin- en goudmijnen192. De ontginning van 

mineralen was een belangrijke zaak maar de taak van het leger betreft hier dus eerder administratief 

werk en bewaking van de mijnen en de slaven die het effectieve werk deden.  

 

Een ander soort stempels die ook op de beroepsactiviteiten van het leger wijzen, zijn de legionaire 

tegelstempels. We vinden deze terug in de RIB II, opgenomen onder de categorie ‘Legionary Tile-

Stamps’ (RIB2459-2463). Deze tegulae slaan hier zowel op tegels en dakpannen als op bakstenen en 

dergelijke. Het stempelen van tegels en bakstenen met de naam van de eigenaar van het landgoed 

waar ze gemaakt werden en van de vrijgelatene of slaaf die verantwoordelijk was voor de productie 

was een gewoonte in de Romeinse wereld sinds de vroege Republiek. Productie van tegels en 

bakstenen wijzen op bouwprojecten. In de gevallen waar de legioenen hun stempel lieten 

aanbrengen stonden ze dus onmiskenbaar zelf in voor de productie van hun bouwmateriaal. De 

vroegste stempels van deze stijl gevonden in Britannia komen uit een keizerlijke steenbakkerij, uit de 

tijd van Nero, nabij Silchester. Het was echter maar tegen het einde van de 1ste eeuw dat de 

legioenen de producten van hun steenbakkerijen gingen stempelen. De auteurs van de RIB leggen uit 

waarom het leger relatief laat begon met zijn tegels te stempelen. Doordat er aanvankelijk weinig 

gebouwen in steen werden gebouwd had men nog niet de behoefte de stenen te stempelen. Dit 

veranderde echter tegen het einde van de eerste eeuw. Niet alleen ging men meer in steen bouwen 

maar ook de ontwikkeling van de canabae en vici en de aanwezigheid van troepen uit verschillende 

legioenen in de grenszone maakten het wenselijk dat het duidelijk werd wiens bouwmaterialen het 

waren. Dit moet zeker zo geweest zijn waar meerdere legioenen een steenbakkerij deelden, zoals het 

geval lijkt geweest te zijn in Scalesceugh. Na de periode van de Severi zijn er nog weinig gestempelde 

tegulae terug te vinden, al is het waarschijnlijk dat de productie verder ging tot in de 4de eeuw193. Op 

kaart XVII uit Bijlage I zien we de spreiding van steenbakkerijen in Britannia. Hierop zien we dat de 

overgrote meerderheid in de civiele zone van zuidoost-Britannia lagen.  

 

Webster is van mening dat er bij het bouwen van grote publieke gebouwen en water- en 

droogleggingwerken er ongetwijfeld ingenieurs, architecten en landmeters in dienst van het leger ter 

beschikking werden gesteld voor advies en technische ondersteuning. Dat de fora uit Britannia een 

typisch patroon hebben dat afwijkt van dat uit de andere provincies en opmerkelijke gelijkenissen 

tonen met de gebouwen van de militaire hoofdkwartieren, ziet Webster ook als een bewijs dat 

militaire bouwmeesters daar een hand in hadden194. Het kleine aantal stenen gebouwen in de forten 
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in de beginperiode doet Blagg vermoeden dat het leger toen nog geen bouwmeesters in dienst had 

in Britannia195. Verder werkten de soldaten ook nog in de steengroeven, kapten ze bossen, legden ze 

wegen aan, bouwden ze bruggen196 en bewerkten ze leer197. Het is ook interessant om te zien uit 

welke beroepscategorieën Vegetius het nuttig achtte om soldaten te rekruteren, namelijk 

steenhouwers, smeden, timmerlieden, slagers en jagers op herten en wilde zwijnen198, aangezien dit 

onrechtstreeks een aanwijzing is van wat voor werk in het leger te pas kwam. Verder haalt hij ook 

nog metselaars, wagenmakers en schilders aan als voorbeelden van handwerkslieden die in het leger 

dienden199. Al deze informatie beschouwend besluiten we dat het leger vele taken zelf vervulde, 

zowel voor zichzelf als soms ook voor de civiele gemeenschap, met een opvallende onderbelichte 

categorie, namelijk landbouw. Hoe de voedselvoorziening van de militaire gemeenschap dan wel 

verliep zullen we bekijken hieronder. 

 

6.1.2 Voedselvoorzieningen en consumptiepatronen 

   

De bevoorrading van het Romeinse leger bestond uit complexe patronen die niet altijd rationeel te 

verklaren vallen. Zo werd er soms graan ingevoerd in Britannia vanuit het Middellandse Zeegebied of 

werden zwangere dieren uit de veestapel geslacht. Het leger kon dankzij zijn sociale machtspositie 

langeafstandsnetwerken in stand houden en goederen uit diverse streken aanvoeren200. De la 

Bédoyère stelt dat het evenwel logischerwijze handig is om de voedselvoorziening zo veel mogelijk 

lokaal te voorzien. Hiervoor was de grond van de militaire zone echter niet productief genoeg. Het 

kan dus niet anders dan dat er voedsel van verder werd aangevoerd. Er is zo goed als geen bewijs van 

transport van voedsel op zich maar er zijn wel aanwijzingen. Zo is er bijvoorbeeld de ‘Black-Burnished 

ware’, een goedkoop soort aardewerk dat in de eerste en tweede eeuw op grote schaal werd 

ingevoerd uit Dorset en de regio van de riviermonding van de Thames. De waarde van dit aardewerk 

was echter heel laag en het kon ook gemakkelijk in het Noorden geproduceerd worden. Het wordt 

dan ook beargumenteerd dat het transporteren van dit aardewerk op weinig slaat en het 

logischerwijze niet zozeer het aardewerk zelf was dat getransporteerd werd, maar dat het diende als 

verpakking voor, vermoedelijk, voedsel. Tijdens de Schotse campagnes van keizer Severus werd een 

groot deel van het fort te South Shields, dat aan de zuidelijke over van de riviermonding van de Tyne 

lag, omgevormd tot graanschuren, waarin graan gestockeerd werd dat hoogstwaarschijnlijk 

verscheept werd langs de Oostkust van Britannia. Volgens de la Bédoyère was dit een uitbreiding van 

een systeem dat daarvoor al bestond en dat het de gewone gang van zaken was dat de garnizoenen 
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in het Noorden grotendeels bevoorraad werden via de zee en dat de lokale productie maar een 

aanvulling was201. Er zijn inderdaad in South Shields, evenals in Brough under Stainmore, ook een 

groot aantal loden zegels202 teruggevonden. Deze zegels werden gebruikt om grote goederen te 

verzegelen voor transport. De zegels bevatten ook de identificatie van de eigenaar. In Britannia 

behoort het merendeel van de zegels tot officiële instanties en slechts een kleinere groep tot 

privéhandelaars. Er zijn zegels teruggevonden van de keizers, de provinciale administratie, de 

legioenen, en als grootste groep, de auxiliarii eenheden203. Deze loden zegels en de erop vermelde 

eigenaren getuigen van de bevoorrading van de forten door de officiële instanties. Het was namelijk 

zo dat de gemeenschappen hun belastingen in natura naar regionale depots moesten brengen. Vanaf 

daar was het de taak van de officiële instanties zelf om het verder te transporteren. Voedsel voorzien 

voor de honderdduizenden soldaten en hun dieren doorheen het hele Romeinse Rijk moet een 

immense onderneming geweest zijn. Toch heeft het Romeinse keizerrijk nooit een uniform en 

universeel toegepast militair bevoorradingssysteem ontwikkeld, wat voor een ad hoc benadering 

zorgde, maar ook een zekere mate van flexibiliteit en regionale verschillen toeliet. De regionale 

distributie van geld en voedsel aan het leger was één van de taken van de procurator, maar ook de 

gouverneurs hadden hier een hand in. Zij wezen namelijk troepen toe, de frumentarii, die de 

procurator moesten assisteren in het aankopen en ophalen van graan, voedergewassen en 

dergelijke. De eenheden stonden ook deels zelf in voor het aankopen van voedsel en materiaal bij 

lokale handelaren met het geld dat hen hiervoor toegewezen was. In de legioenen was de primus 

pilus, met onder hem de centurio frumentarius, hiervoor verantwoordelijk, in de auxiliarii eenheden 

was dit de summi curatores. Deze stonden ook in voor de coördinatie van de ophalingen uit de 

depots. Naast de verplichte gratis leveringen kocht het leger dus ook nog graan aan, maar dit 

gebeurde dan wel onder de marktprijs. Elk fort had een eigen graanschuur (horreum), waarin 

voldoende graan kon worden opgeslaan om het garnizoen voor wel een jaar te kunnen voorzien. 

Hiernaast waren er sommige forten, gelegen op meer strategische of goedgelegen locaties, die de 

capaciteit hadden voor extra graanopslag en functioneerden als permanente 

bevoorradingsdepots204. Dat dit niet altijd zuiver verliep en hoe Agricola deze ongeregeldheden als 

gouverneur rechtzette, lezen we bij Tacitus: 

 

‘He made the collection of the corn tax and tribute less onerous by spreading the burden fairly and 

cutting out schemes aimed at private gain, which proved a greater source of resentment than the 

tribute itself. For instance, the natives were forced to go through the farce of sitting outside locked 

granaries and actually buy grain, thereby discharging their obligations by the payment of money. 

Alternatively, out-of-the-way routes and distant regions were stipulated, so that tribal areas made 

their deliveries to remote and inaccessible stations even though there were winter quarters close at 
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hand. As a result an obligation that should have been easy for all was turned into a source of profit for 

a few
205

.’ 

 

Naast het voedsel dat werd voorzien door de staat vulden de eenheden dit ook nog zelf aan. Zo 

kregen de forten omvangrijke stukken land toebedeeld, het territorium of prata legionis, dat gebruikt 

werd voor het grazen van hun paarden, vee en andere dieren, houthakken, delven van stenen en 

zelfs landbouw. Dit werk werd voor een deel door de soldaten zelf uitgevoerd en voor een deel door 

de burgers of veteranen aan wie het land werd verpacht. Er werden soms ook contracten afgesloten 

met negotiatores om hele eenheden te bevoorraden206. Er werden ook handeltjes opgezet door 

individuele soldaten. Hiervan vinden we tal van voorbeelden in de Tabulae Vindolandenses. Zo 

hebben we bijvoorbeeld een overzicht van verkoop van graan207, een rekening van betalingen voor 

varkensvlees en varkensvet208 en twee meer uitgebreide, die hierop volgen. Een zekere Octavius 

schrijft aan een zekere Candidus over de diverse zaakjes die hij lopende heeft. Zo heeft hij een 

hoeveelheid graan aangekocht waarvoor hij dringend geld nodig heeft om te kunnen betalen, maar 

hij handelt blijkbaar ook in huiden, waarvan hij er 170 heeft klaarliggen en ook nog een hoeveelheid 

gedorste bracis209. Ook een zekere Maior schrijft een zekere Maritimus aan om informatie in te 

winnen om samen met zijn vader een handelstransactie af te sluiten210. Hierin zien we duidelijk dat 

sommige soldaten zich ook met handel bezighielden. Naast de hierboven vermelde werkwijzen haalt 

Davies ook nog afpersing, aankopen in de winkels en herbergen in de canabae of vici, jacht en giften 

van familieleden aan als methodes voor soldaten om hun rantsoen aan te vullen211.  

 

Na besproken te hebben hoe de soldaten in hun voedsel voorzien werden zullen we ons nu buigen 

over het militaire dieet. Het door de staat voorziene rantsoen bestond uit 880 gram ongemalen 

tarwe, dat de soldaten zelf moesten klaarmaken. Het werd ofwel gekookt om er een meelpap (puls) 

van te maken, ofwel als brood gebakken (panis militaris), ofwel dubbel gebakken om beschuit te 

maken (buccelatum). Verder kregen ze nog ongeveer 620 gram bijkomend voedsel, bestaand uit 

vruchten, groenten, noten, kleine hoeveelheden kaas, ongeveer 160 gram vlees, hoofdzakelijk 

gerookt of gedroogd spek (laridum), of vis, ongeveer 30 cl. zure wijn (acetum), en een beetje olijfolie 

en zout. Voor dit standaardrantsoen werd een vast bedrag afgehouden van het loon. Het 

noodrantsoen, waar men het minstens drie dagen moest mee kunnen doen, bestond uit enkel 

laridum, bucelatum en acetum212. Studies van de overgebleven beenderen van dieren op de militaire 

sites helpen ons een beeld te schetsen van de soorten dieren die door het leger geconsumeerd 

werden en de verhoudingen ervan. King vat de Britse data als volgt samen. Op militaire sites worden 
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meer beenderen van runderen gevonden dan van geiten, schapen en varkens, waarbij er op sites van 

legionaire eenheden meer varkensbeenderen worden gevonden dan op de sites van auxiliarii 

eenheden. Op de militaire sites worden ook meer runder- en varkensbeenderen gevonden, evenals 

op de sites van villas, steden de colonia, dan in de inheemse civiele nederzettingen. Volgens King is 

de dominantie van runder- en varkensbeenderen het geromaniseerde patroon en werd dit patroon 

frequenter doorheen de tijd. Hoewel de consumptiepatronen in de militaire nederzettingen 

doorheen de noordelijke provincies gelijkenissen toonden, meent King dat het toch om consumptie 

van lokale kuddes ging in de militaire zone in Britannia. Het bewijs hiervoor ziet hij in de bevinding 

dat de runderen en varkens uit Germania en Zuidoost-Engeland groter waren in de Romeinse tijd dan 

in de Late-IJzertijd, door kruisingen met de grotere Italiaanse dieren. Dit was niet het geval in de 

militaire zone, waar de grootte van de dieren nog sterk leek op deze uit de IJzertijd. Ook het feit dat 

de meeste dieren geslacht werden op volwassen leeftijd om de kuddes door natuurlijke 

voortplanting in stand te houden, waarbij de varkens jonger geslacht werden dan de runderen en 

geiten en schapen, wijst erop dat de lokale veestapel voldeed aan de vleesconsumptie. Ook jacht 

werd gebruikt om het dieet aan te vullen. Zo vroeg Flavius Cerialis aan Brocchus om hem een paar 

jachtnetten te sturen213. King merkt wel op dat de aanwezigheid van wild in Britannia veel beperkter 

was dan in continentaal Europa en dat enkel edelhert een significantie aanvulling vormde214. Het 

dieet werd verder ook aangevuld met schaaldieren zoals oesters215, gevogelte zoals kippen en 

ganzen, die men zelf hield216, en dronk men ook bier217, dat de soldaten mogelijk zelf brouwden218. 

 

6.1.3 Training en plichten 

 

In dit onderdeel buigen we ons over de training en plichten van de soldaten, naargelang hun functie. 

Dit valt moeilijk te achterhalen uit archeologische bronnen dus we zullen ons hiervoor moeten 

baseren op tekstuele bronnen. Het werk van Vegetius behandelt beiden uitgebreid. Vegetius acht 

een goede training zowat het belangrijkste van het leger, wat hij meermaals benadrukt219. Hij rekent 

training geven tot de plichten van veel soorten officieren. Hij geeft zowel de training die nieuwe 

rekruten moeten ondergaan als de training die de soldaten moeten blijven ondergaan. Vegetius 

beschrijft hoe het idealer wijze zou moeten zijn maar we kunnen in twijfel trekken of er in de 

realiteit, en dan zeker in kalme tijden, effectief een dergelijk hard trainingsschema werd op na 

gehouden. Toch geeft zijn werk ons toch een beeld van de manier waarop de training van Romeinse 

soldaten georganiseerd werd. In haar schattingen voor bijkomend werk strekt Shirley 530.000 uren 

uit voor de wacht houden en 320.000 voor trainingen, op een totaal van 10.461.000 uren bijkomend 
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werk tijdens de constructie van een fort, wat zo’n 8% is van de totale tijdsbesteding (zie Bijlage I: 

Tabel III).  

 

Rekruten en nieuwe soldaten trainden twee maal per dag in het gebruik van allerlei wapens, voor de 

ervaren soldaten was dit éénmaal per dag. Zowel de legionairs als de hulptroepen moesten 

trainingen ondergaan. Rekruten moesten getraind worden in de militaire pas, lopen, springen, 

zwemmen, omgaan met zware wapens, gooien van werpspiesen, boogschieten, stenen slingeren, 

paardrijden, zware lasten dragen en de juiste positie behouden binnen de slaglinie. Hiervoor trainden 

ze met schilden van wilgentakken tegen palen. De rekruten moesten ook leren om niet met de 

zijkant van het zwaard te slaan maar om te steken met te punt en om pijlen af te schieten die 

verzwaard waren met lood. De ervaren soldaten kenden een gelijkaardige training, zij het dat ze niet 

met alle wapens moesten trainen. Alle soldaten moesten oefenen in zwaardvechten en in 

werpspiesen en stenen gooien met de hand, maar enkel de speerwerpers en slingeraars moesten 

hierin oefenen op doelwitten van kreupelhout of bundels stro. Ze oefenden met stokken en 

werpspiesen op palen. Nog belangrijker dan wapentraining achtte Vegetius het oefenen in de het 

behouden van de slaglinie en het volgen van de standaarden in chaotische situaties. Verder vond hij 

het ook aangewezen dat soldaten in vredestijd veelvuldig hout kapten, lasten droegen, over grachten 

sprongen, in zee of in rivieren zwommen, in marstempo liepen of in volle wapenrusting met 

bepakking renden, zodat ze deze ontberingen zouden aankunnen in oorlogstijd. Volgens Vegetius 

was het in de constituties van Augustus en Hadrianus vastgelegd dat de voetsoldaten en ruiters drie 

maal per maand aan marcheeroefeningen moesten doen. De voetsoldaten kregen het commando 

om, in volle wapenrusting in militaire pas tien mijl van het kamp vandaan en vervolgens weer terug 

te marcheren. Een deel van de mars moesten ze in snelle looppas afleggen. De ruiters, ingedeeld in 

eskadrons en ook met volle wapenrusting, moesten een gelijke afstand afleggen. Onderweg voerden 

zij speciale ruitermanoeuvres uit. Beide legeronderdelen moesten niet alleen op vlak terrein 

oefenen, maar ook heuvelachtig en steil gebied op en af gaan. Indien de weersomstandigheden te 

bar waren in de winter trainden de ruiters in de daarvoor aangelegde maneges en de voetsoldaten in 

een soort oefenhal. Wanneer het weer het toeliet moesten ze ook in de winter buiten trainen220. Zo 

moesten de troepen altijd in vorm blijven, ook al zagen sommigen onder hen nooit enige strijd. Het 

bekende Vindolanda tablet waarin het denigrerende verkleinwoord Brittunculi wordt gebruikt221, 

wordt geïnterpreteerd als een becommentariëring op inheemse Britse rekruten die basistraining 

ondergingen222. Het laagdunkend taalgebruikt toont aan dat er nog een kloof was tussen de 

inheemse Britten en de niet-Britse hulptroepen. 

 

Over de plichten van de soldaten schrijft Vegetius dat de legionairs het zwaarder hadden dan de 

auxiliarii troepen, aangezien bij hen de wapens zwaarder waren, de taken zeer divers en de discipline 

streng. Naast de reeds vermelde taken en trainingen moesten de soldaten ook nog eens de wacht 
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houden. Uit alle centuriën werden zelfs in vredestijd dagelijks soldaten met een beurtrol opgeroepen 

om de wacht te houden, ook ’s nachts en op veldposten. De plichten van de officieren beschrijft 

Vegetius uitvoeriger. De legioenprefect (comes primi ordinis) handelde als plaatsvervanger van de 

legercommandant (legatus – in Britannia was dat een gouverneur) en had hiermee de hoogste macht 

in een fort. Hij was de hoogste juridische macht, gaf de bevelen voor de tribunen en centurio’s en 

bepaalde het wachtwoord. Hij moest erop toezien dat de trainingen en discipline werden nageleefd 

en dat de wapens, paarden, uniformen, betalingen en foeragering in orde waren. De kampprefect 

was er voor verantwoordelijk dat de tenten en hutten proper waren en dat er voldoende 

gereedschappen in het kamp waren. Hij was ook verantwoordelijk voor de zieke soldaten en de 

betaling van de artsen. De prefect van de technici (praefectus fabrorum) stond aan het hoofd van de 

handwerkslieden en moest ervoor zorgen dat er geen wapens ontbraken en stond in voor de 

reparatie van wapens en wagens. De tribunen moesten de trainingen overzien. De centurio’s 

moesten de voetsoldaten trainen en erop toezien dat hun kleding, schoeisel en wapens proper 

waren. De decurio’s moesten hetzelfde doen voor de ruitereenheden (turmales) en eveneens de 

paarden africhten. De standaarddragers bewaarden het geld van de soldaten en moesten dus de 

boekhouding en deposito’s kunnen beheren223. De legioensprefecten, tribunen en centurio’s en 

decurio’s vormden een hiërarchische keten en moesten in het algemeen de troepen onder hun gezag 

in het oog houden en trainen. De kampprefecten, prefecten van de technici en de standaarddragers 

hadden gespecialiseerde functies. Het Romeinse leger was gestructureerd en had het 

professionalisme van een staand beroepsleger. De legioenprefect stond in theorie in voor de 

inspectie van de wapens. Uit het rapport over de ontbrekende lansen van een decurio, Docilis224, 

leren we dat deze inspectie op niveau van de eenheid werd uitgevoerd en vervolgens gemeld. 

Volgens Tomlin gaat het hier om een routineprocedure225. 

 

6.1.4 Persoonlijk leven 

 

Religie nam ook een belangrijke plaats in in het dagelijkse leven van de Romeinse soldaten. De 

religieuze beleving van de Romeinse soldaten kan onderverdeeld worden in twee groepen. Er was 

namelijk niet alleen de persoonlijke religieuze beleving van de individuele soldaten maar ook een 

officiële militaire religie. Deze laatste bestond uit de keizerscultus, die identiek was doorheen het 

hele Romeinse Rijk en verplicht was voor het leger, en de culten van de staatsgoden. Het eerste 

bestond hoofdzakelijk uit de verering van lokale goden, zowel uit de gebieden vanwaar de eenheden 

afkomstig waren of eerder gestationeerd geweest waren, als deze van het gebied waar men 

gestationeerd was. Volgens Stoll diende de officiële militaire religie er fundamenteel voor om trouw 

aan de keizers en het Romeinse Rijk en een gevoel van samenhorigheid te creëren. De ontwikkeling 

van de officiële militaire religie hangt dan ook sterk samen met de creatie van het professioneel 
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staand leger onder keizer Augustus. De persoonlijke religieuze beleving kwam dan eerder voort uit 

het verlangen naar bescherming.  

 

Laten we nu eerst dieper ingaan op de officiële militaire religie. Het Romeinse leger had een officiële 

kalender met de datums en gelegenheden van de te erkennen feestdagen en de riten en offers die 

dan gebracht moesten worden. Deze kalender was geldig voor alle eenheden doorheen het 

Romeinse Rijk en vormde zo een element van eenheid in het leger. Er is een kopie op papyrus van de 

kalender voor de periode januari-september teruggevonden in de Mesopotamische 

garnizoensnederzetting Dura Europos in de archiven van de Cohors XX Palmyrenorum. Het document 

valt te dateren tussen 225 en 227, ten tijde van de heerschappij van keizer Severus Alexander, en 

wordt het Feriale Duranum genoemd. Aan de hand van deze bron zijn we op de hoogte van veel 

religeuze feestdagen voor het leger. Deze kunnen onderverdeeld worden in drie groepen, namelijk 

festivals voor de staatsgoden, bijvoorbeeld Vestalia of de dies natalis urbis Romae226, festivals 

specifiek voor het leger, zoals de rosaliae signorum of de honesta missio227, en festiviteiten van de 

keizerscultus, zoals zijn geboortedag of datums verbonden met vergoddelijkte voorouders228.  

 

Uitingen van religieuze praktijken binnen het fort waren eerder zeldzaam en beperkten zich 

hoofdzakelijk tot de kapel van de vaandels, een altaar in de binnenplaats van het principia en de 

altaren langs de paradegrond. Verder werd er voor schrijnen en tempels geen plaats gemaakt. We 

vinden deze terug in de canabae en vici. De grootste groep altaren was toegewijd aan Iuppiter 

Optimus Maximus. Ook Iuno, Minerva en Victoria kwamen veel voor. Naast de altaren voor de 

officiële goden, opgericht door de commandanten, werden er ook altaren opgericht door individuele 

(groepen) soldaten. Hierin vinden we ook de Oosterse culten terug, waarvan de cultus van Mithras 

de populairste was onder de soldaten. Mithras werd vereerd in donkere, ondergrondse cavernes. Dit 

soort tempels zijn terug te vinden aan alle grenzen, onder meer aan de muur van Hadrianus. Het 

Christendom kende minder ingang in de militaire milieus229. Tabel V uit Bijlage I geeft een overzicht 

van de religieuze beleving in Britannia. In de militaire zone waren de tempels van het Klassieke type 

en waren er veel altaren, geloften, gesyncretiseerde culten en Klassieke culten.  

 

Gerelateerd met de religieuze praktijken zijn de funeraire riten. De Romeinen geloofden dat indien 

een dode niet met de gepaste riten begraven werd, zijn geest kon terugkeren om hen die hierin 

tekort geschoten waren te plagen. Alle soldaten waren ervan verzekerd met de juiste riten begraven 

te worden aangezien ze allen lid waren van collegia die gefinancierd werden met een deel van hun 

loon. Deze collegia stonden in voor de kosten van het begrafenismaal en de begrafenis zelf. Het 

oprichten van een grafmonument was de taak van de erfgenamen. Bij de forten met een zekere 
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levensduur vinden we zelfs monumenten die gelijkenissen met de familiegraven tonen. Volgens 

Webster werd er op de sterftedag van de overledene een eenvoudige ceremonie aan het graf 

gehouden, waarbij plengoffers gebracht werden. In het begin van het Romeinse Keizerrijk was 

crematie de gebruikelijke begrafenisvorm, maar doorheen de tweede eeuw kende dit een 

verandering waarbij dit geleidelijk aan vervangen werd door inhumatie, wat tegen de vierde eeuw 

zowat universeel geworden was230. De graven van legionairs, mausolea en grafstenen, waren 

monumentaler dan die van de auxiliarii, die vaker voor hout kozen231. De inscripties op de vele 

grafstenen en monumenten bieden ons een omvangrijke, zij het oppervlakkige, bron die enig 

statistisch onderzoek mogelijk maakt. In de funeraire inscripties zijn namelijk vaak de positie, naam 

van de legereenheid, jaren dienst, afkomst en erfgenamen vermeld. Het blijkt uit de vele 

verwijzingen naar, of zelfs inscripties opgedragen aan, erfgenamen, kinderen, vrouwen, echtgenotes, 

vrijgelatenen en slaven, dat veel van de militairen in Britannia er een heuse familia moeten gehad 

hebben. Hierop zullen we dieper ingaan in het volgende hoofdstuk, ‘Niet-militairen in en nabij de 

forten’.  

 

Het laatste onderdeel dat we in dit hoofdstuk bespreken is de vrijetijdsbesteding van de soldaten. 

Onze informatie hierover is erg beperkt. Hadden de soldaten überhaupt vrije tijd? Vegetius stelt dat 

het in het verleden zeer moeilijk was om verlof te krijgen, zelfs voor gegronde redenen, omdat het 

ongepast werd bevonden dat een soldaat die betaald werd door de staat, tijd over had om 

privédoeleinden na te streven. Later ging men vlotter verlof toestaan maar de tijd en duur van 

iemands verlof werd wel bijgehouden zodat er geen misbruik kon gemaakt worden232. Er zijn 

Vindolanda tabletten gevonden waarop soldaten toestemming voor verlof aanvroegen233. De 

Romeinen hadden geen vrij weekend maar werkten normaal niet op de talrijke feestdagen. Ook op 

de dagen dat men geen verlof had, zullen de soldaten wel nog vrije uren gehad hebben. Welke 

vormen van vertier waren er voor de vrije uren? De soldaten konden een bezoekje brengen aan hun 

familie en vrienden in de vici. Daar konden ook prostituees gevonden worden. Er werden 

worstelwedstrijden en sportwedstrijden voor de ruitereenheden gehouden.Bij opgravingen zijn in de 

barakken ook dobbelstenen en speelschijfjes gevonden234. Badhuizen hadden in de Romeinse wereld 

niet alleen een hygiënische maar ook recreatieve dimensie. Het was een plaats waar Romeinen 

samenkwamen voor sociaal contact en ontspanning. Dit zal bij de militairen niet anders geweest zijn. 

Toch zullen de soldaten volgens Webster er waarschijnlijk minder tijd in kunnen doorgebracht 

hebben omdat de badhuizen daarvoor simpelweg niet groot of talrijk genoeg waren gezien het aantal 

militairen die er gebruik van moesten maken. Waar er verschillende badhuizen waren acht Webster 

het goed mogelijk dat sommige waren gereserveerd voor bepaalde officieren of collegia. Eén van de 

badhuizen in Chester kan geïdentificeerd worden als een badhuis voor vrijgelatenen en slaven, die 

vermoedelijk niet werden toegelaten in de badhuizen van legionairs. Jagen kon, naast een 
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aanvullende voedingbron, ook als sport beoefend worden. Sommige legionaire forten hadden ook 

een eigen amfitheater. In de provincies werden hier echter niet zo grote spektakels in opgevoerd 

zoals in Rome. De shows in amfitheaters werden georganiseerd ter ere van bepaalde festivals en 

werden voorafgegaan door ceremonies en offerandes. Het is waarschijnlijk dat de legionaire 

amfitheaters eerder hiervoor dienden. Na de riten konden de soldaten nog ontspannen in het 

amfitheater en kijken naar de bescheiden spektakels, op provinciale maat. Professionele gladiatoren 

waren duur en zullen elkaar enkel met namaakwapens bevochten hebben. Misschien dat er 

occasioneel wel eens gevangenen terecht werden gesteld of wilde dieren werden bevochten. Er 

waren wilde zwijnen in Britannia en ook beren- en stierengevechten moeten mogelijk geweest zijn. 

Naast de religieuze riten en spektakels konden de amfitheaters ook gebruikt worden voor militaire 

trainingen. Het amfitheater te Carleon had een capaciteit van ongeveer 6000 plaatsen, wat meer was 

dan het aantal soldaten. Er is ook bij een auxiliarii fort in Wales een klein amfitheater gevonden, dat 

misschien gebruikt werd voor hanengevechten235.  

 

De banden onder de soldaten waren heel hecht. Soldaten die dezelfde tent of barak deelden 

noemden elkaar contubernales, ofwel tentgezellen. Een andere term die gebruikt werd was 

commilitiones, wat kameraadsoldaat betekent. Binnen de legerstructuur vormde de centuria de 

belangrijkste leefeenheid236. We weten uit de Vindolanda tabletten dat sommige soldaten 

briefwisselingen onderhielden met bevriende soldaten en kennissen die elders gestationeerd waren. 

Sommigen van deze brieven hadden een erg amicale toon237, anderen getuigen eerder van 

netwerking238. Er zijn verschillende brieven waarin de schrijver oprecht geïnteresseerd leek te zijn in 

het welzijn van zijn correspondent en tegelijkertijd ook vroeg om bepaalde goederen te bezorgen of 

diensten te verlenen. De toon van deze brieven voelen te vriendschappelijk aan om 

handelscontacten te zijn239. De uitwisseling van gunsten en diensten lijkt een belangrijk aspect van de 

sociale relaties te hebben gevormd. Er zijn vooral veel brieven overgebleven van en aan de 

commandant van het fort te Vindolanda, Flavius Cerialis. Zo was er een zekere Karus die in de naam 

van een zekere Brigionus bij Flavius Cerialis pleitte om hem een aanstelling te bezorgen240. Een 

zekere Clodius Super dan weer verzoekt Flavius Cerialis om hem kledingstukken te bezorgen voor zijn 

slaafjes. Deze Clodius Super was waarschijnlijk een legionaire centurio en de toon van de brief wijst 

erop dat Clodius Super en Flavius Cerialis een gelijkaardige sociale status hadden241. Deze brief toont 

aan dat er ook sociale contacten waren tussen de legionaire en auxiliarii officieren. Sulpicia Lepidina, 

de vrouw van Flavius Cerialis, ontving een uitnodiging voor het verjaardagfeest van Claudia Severa, 

de vrouw van een andere commandant242. Indien Sulpicia Lepidina ingegaan is op deze uitnodiging 
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zal Flavius Cerialis vermoedelijk wel meegegaan zijn. Hier zien we duidelijk hoe de officieren niet 

geïsoleerd in hun fort hun dagen sleten maar sociaal contact onderhielden. Er zijn onder de 

Vindolanda tabletten nauwelijks brieven van niet-militairen gevonden wat ons doet vermoeden dat 

de sociale contacten in grote mate binnen het militaire milieu bleven . 

 

 

6.2 Niet-militairen in en nabij de forten 

 

Zoals de titel reeds zegt zullen we in dit hoofdstuk in de eerste plaats de niet-militaire in en nabij de 

forten bespreken. Met ‘niet-militairen nabij de forten’ bedoelen we de inwoners van de vici en 

canabae, of zij die op een andere manier hetzelfde territorium deelden als de soldaten. We zullen 

het ook kort hebben over de inheemse civiele bevolking uit de militaire zone die niet in de directe 

nabijheid van een fort leefden. Een groep die sterk vertegenwoordigd was nabij de forten maar die 

hier nog niet aan bod komen, zijn de veteranen. Deze bespreken we in het volgend hoofdstuk, dat 

specifiek aan de veteranengemeenschap gewijd is. Volgens Perring kan de interactie tussen de 

militaire en civiele elementen enkel zinvol bestudeerd worden in regio’s die een langdurige militaire 

aanwezigheid kenden243. Wij beperken ons dan ook tot de regio’s waar dit het geval was. 

 

Zoals eerder gezegd bestonden de bewoners van de vici voornamelijk uit handelaren, veteranen en 

de families van soldaten. Zij kozen ervoor om deel te zijn van de militaire gemeenschap en deelden 

familiale, collegiale en economische banden met de soldaten. Logischerwijze voelden ze zich 

verbonden met de soldaten en konden ze er goed mee op schieten. Maar ook de inheemse Britten 

die in de nabijheid van de forten bleven wonen, maakten deel uit van de militaire gemeenschap, al of 

niet tegen hun wil in. Of de relaties tussen de inheemse Britten en de soldaten goed waren, is 

moeilijk te achterhalen. Spanningen hoefden echter niet enkel tussen de inheemse Britten en de 

soldaten zijn. Zo is er onder de Vindolanda tabletten een interessante brief terug gevonden waarin 

een persoon van buiten Britannia aan een bepaalde officier gerechtigheid vroeg. Hij was geslagen 

geweest door een soldaat, vermoedelijk een centurio en vond dit ongerechtvaardigd aangezien hij 

onschuldig beweerde te zijn. Hij had zijn beklag niet kunnen doen bij de prefect omdat deze ziek was 

en de beneficiarius en de andere centurio’s gaven geen gehoor aan zijn verzuchtingen. Hij schreef de 

niet gekende officier aan in de hoop bij hem wel gerechtigheid te kunnen krijgen244. We weten helaas 

niet of zulke klachten frequent waren en of de legerleiding dit aan banden legde. 

 

In principe mochten enkel de senatoriale en equesteriale officieren huwen en een gezin hebben. Het 

is niet duidelijk of dit ook gold voor centurio’s. In realiteit zien we echter dat hier losser werd mee 

omgesprongen. Het wordt algemeen aanvaard dat het soldaten toegestaan werd om informele 
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gezinnen te hebben245. Er is echter wel nog discussie rond de vraag of deze gezinnen in de vici 

leefden of ook in de forten werden toegelaten. Met de vondst van vrouwen- en kinderkleding en 

andere spullen in een contubernium uit één van de barakkenblokken in het fort te Vindolanda is 

aangetoond dat er vrouwen en kinderen in het fort woonden. Hassall acht het onwaarschijnlijk dat 

dit een uniek geval was en dat legionairs niet de rechten zouden gehad hebben die de auxiliarii 

hadden, in dit geval om op informele basis samen te wonen. Hun illegitieme, meestal peregrini, 

zonen konden het Romeinse burgerrecht verkrijgen wanneer ze dienst deden in de eenheden van 

hun vaders. Hun origo werd dan aangegeven als castris. Hassall besluit dat het onderscheid tussen 

soldaten en burgers, waarvan geweten is dat het vervaagde in de late keizertijd, ook in de vroegere 

keizertijd niet zo strikt zal geweest zijn als men vroeger dacht246. Onder de Severische dynastie 

verbeterden de rechten (en het loon) van de soldaten, waarbij ze vanaf dan waarschijnlijk wel legale 

huwelijken konden afsluiten met vrouwen met het Romeinse burgerrecht (niet met peregrini)247. Ook 

Allason-Jones is van mening dat er vrouwen in de forten en de militaire zones woonden. De meeste 

vrouwen woonden volgens haar in de vici waar ze werkten als verkoopsters, handelaarsters, 

danseressen, barmeiden, prostituees en priesteressen en hun diensten verleenden aan de soldaten. 

Het gaat hier in de eerste plaats om verwanten, echtgenotes, dochters en zussen van de soldaten, 

maar ook om slavinnen. Hoewel de meerderheid van de slaven van het mannelijke geslacht waren, 

leefden er toch ook slavinnen in de forten248.  In enkele van de Vindolanda tabletten komt de 

briefwisseling van vrouwen en slaven naar voor. We bespraken als eerder de briefwisseling tussen de 

commandsvrouwen Sulpicia Lepidina en Claudia Severa. Er is ook een tablet gevonden waarop 

Candidus, de slaaf van een prefect, een andere slaaf aanschreef in verband met aankopen voor het 

vieren van de Saturnalia249.  

 

Een interessante vraag is of dat de niet-militairen uit de militaire nederzettingen gebruik mochten 

maken van de militaire publieke gebouwen. In het fort te Caerleon zijn twee tesserae gevonden die 

in de RIB II geïnterpreteerd worden als toegangsbewijzen. Het ene, waarop ‘L•IIA’ (Legio II 

Augusta)250 staat, is gevonden in het badhuis en zou een toegangsbewijs zijn tot de legionaire baden. 

Het andere, waarop ‘XIII’251 staat, is gevonden in het legionaire amfitheater, en zou een 

toegangsbewijs zijn geldig op de 13de dag van een bepaald festival252. Hoewel deze interpretatie 

speculatief is, is het best geloofwaardig dat civiele elementen uit de militaire nederzettingen op 
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bepaalde tijdstippen ook werden toegelaten tot de badhuizen en amfitheaters, maar dat er hier wel 

controle op was. 

 

Een groep niet-militairen die volgens Henig nauwelijks terug te vinden zijn in de militaire zone zijn 

bekwame en hoogopgeleide artiesten, en nog in het bijzonder steenhouwers. Hierdoor waren, naar 

zijn mening, onder andere de grafinscripties in de militaire zone van bedroevende kwaliteit. Volgens 

Henig stonden de militairen, en dan zeker de officieren, hier nochtans wel voor open, wat 

geattesteerd kan worden door degelijke werken in de civiele zone, voornamelijk in Bath en Londen, 

waar militairen of erfgenamen van soldaten aan artistieke patronage deden. De militaire zone was 

blijkbaar te afgelegen en er ontwikkelden zich geen noemenswaardige werkplaatsen. De broches van 

de vrouwen en de riemgespen waren dan weer wel kwaliteitsvolle uitingen van de Keltische kunst253. 

 

Op onderstaande kaart zien we de inheemse nederzettingen uit de noordelijke militaire zone. Er zijn 

veel kleine inheemse dorpen gevonden maar slechts enkele villa’s en twee steden. Bovendien ligt 

één van die twee steden, namelijk Carlisle, niet in de militaire zone aangezien het de civitas 

hoofdstad is van de Carvetii (zie Bijlage I: Kaart VI). De inheemse elementen in de militaire zone 

waren dus duidelijk op materieel vlak minder ontwikkeld dan de militaire nederzettingen en de 

civiele zone. Ondanks dat de materiële impact van het Romeinse leger goed onderzocht is, is er 

weinig inzicht in de relatie tussen de Romeinse forten en de inheemse bevolking. Dit onderzoek is 

beperkt doordat er meer aandacht wordt besteed aan de Romeinse forten dan aan de inheemse 

sites. Dat de Romeinse goederen slechts in beperkte mate verspreid geraakten buiten de militaire 

nederzettingen wijst evenwel op een slechte integratie tussen de soldaten en de naburige inheemse 

bevolking254. 
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Kaart 8: Inheemse nederzettingen in het noordelijke grensgebied 

 

 
Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 258. 
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7 De veteranengemeenschap 

 

7.1 Wie, wat, waar? 

 

Sinds de hervormingen van het Romeinse leger onder keizer Augustus waren de soldaten 

beroepsmilitairen geworden die aanvankelijk minimaal 20 jaar, kort daarop opgetrokken tot 25, 

dienst moesten doen. De praktijk om de veteranen een stuk grond te schenken stootte in Italia op 

veel onvrede en werd door keizer Augustus reeds in 13 n.Chr. afgezworen. Dit werd vervangen door 

een geldbedrag. In de nieuwe provincies gebeurde het wel nog dat de veteranen een stuk land 

kregen. Daar waren de keizers minder bekommerd om de publieke opinie, of was het zelfs bedoeld 

om de Romeinse macht te verstevigen. Dit was het geval in Britannia. Tegen het einde van de 

heerschappij werd de praktijk ook in de provincies niet meer toegepast. Toch zullen er ook veel 

veteranen geweest zijn die met het bedrag dat ze ontvingen een stuk land kochten. Hoe de 

veteranen die er voor kozen om niet in de landbouw te gaan hun latere jaren spendeerden blijft in 

grote mate ongeweten. Het is waarschijnlijk dat sommigen diensten verleenden aan het leger en 

anderen in de handel gingen255.  

 

Fulford berekent dat er elk jaar zo’n 400 à 800 legionairs en evenveel auxiliarii troepen moeten 

afgezwaaid hebben. Andere schattingen houden het op 120 per legioen. Met een verdere 

gemiddelde levensverwachting van 15 jaar na de militaire dienst waren er ongeveer 10.000 

legionaire veteranen en ongeveer evenveel auxiliarii veteranen in leven256. Waar gingen zij heen na 

hun pensionering? Uit epigrafische studies, zoals deze van Mann in onderstaande tabel, blijkt dat 

ongeveer 2/3 in Britannia bleef en slechts een kleine groep terugkeerde naar zijn streek van 

herkomst of zich elders in het Romeinse Rijk vestigde. Van diegenen die zich in Britannia vestigden 

bleef dan weer de overgrote meerderheid in de nabijheid van zijn fort en koos slechts een kleine 

minderheid voor de civiele nederzettingen, inclusief de veteranenkolonies, die we later uitgebreider 

zullen bespreken. Fulford waarschuwt wel dat we moeten oppassen met epigrafische gegevens. De 

militaire nederzettingen hadden namelijk een sterke epigrafische traditie. Italië kende echter nog een 

sterkere epigrafische traditie maar toch zien we daar slechts weinig inscripties opduiken, wat de 

hypothese ondersteunt dat de meerderheid van de veteranen in de buurt van hun voormalig fort 
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gingen gaan wonen. Toch moeten we er volgens Fulford rekening mee houden dat er mogelijk ook 

veteranen waren die zich in afgelegen gebieden hebben gevestigd, waar ze niet geattesteerd zijn257.  

 

Tabel 5: Vestigingsplaats veteranen uit Britannia 

 

  Teruggekeerd 

naar streek 

van herkomst 

In Britannia 

gevestigd 

In canabae en 

grenszone 

gevestigd 

Elders 

gevestigd 
Totaal 

43-69 - - 1 - 1 

69-117 1 - 2 2 5 

117-193 3 2 6 1 12 

193-ca. 300 2 1 7 1 11 

43-300  6 3 16 4 29 

Bron: Mann J.C. Op. cit., pp. 91-92. 

 

Hoewel er waarschijnlijk veel informele huwelijken waren, zullen er ook veteranen geweest zijn die 

pas na hun pensionering trouwden. Door hun relatieve welgesteldheid en sociaal aanzien waren ze 

waarschijnlijk een goede partij voor de inheemse vrouwen. Zo moeten er in de militaire zone 

gezinnen geleefd hebben waarvan de man in de 50 was en de vrouw, dikwijls van een andere 

etnische origine, in de 20, met enkele kleine kinderen258.  

 

 

7.2 De veteranenkolonies 

 

In Britannia werden vier veteranenkolonies gesticht, namelijk Colonia Victricensis (Colchester) onder 

Claudius, Lindum (Lincoln) onder Domitianus, Glevum (Glouchester) onder Nerva en Eboracum 

(York). Deze laatste was geen nieuwe nederzetting maar een bestaande nederzetting die het statuut 

kreeg toegewezen259. We zullen eerst de colonia in het algemeen bespreken en vervolgens de colonia 

te Colchester dieper uit werken. 

 

De colonia werden bevolkt door veteranen van de verschillende legioenen en andere burgers. Een 

deel van de niet-militairen die bij het voormalige fort woonden zullen het legioen gevolgd hebben, 

maar er zal ook een deel geweest zijn dat bleef. Door de conversie van het verlaten fort naar een 

colonia bleef er namelijk een economisch draagvlak. De bestaande barakken konden dienen als een 

tijdelijke woonst voor de nieuwe stedelijke bevolking terwijl de civiele bouwwerken werden 

                                                           
257

 Fulford M. Veteran settlement in 1
st

-c. Britain and the foundations of Glouchester and Lincoln. In: The 

Coloniae of Roman Britain: New Studies and a Review. JRA Supplementary Series 36, Porthsmouth, Rhode 

Island, 1999, pp. 177-178. 
258

 Allason-Jones L. Art. cit., p. 49. 
259

 Mann J.C. Op. cit., pp. 23-24. 



80 
 

gebouwd. Hetzelfde ging op voor de veteranen terwijl hun boerderijen werden gebouwd. Het was de 

bedoeling dat de veteranen zich vestigden op de landerijen die hen waren geschonken. Het is niet te 

achterhalen in welke mate de veteranen dit ook deden of zich toch in de colonia vestigden. Voor de 

centurio’s en tribunen, die grotere stukken land kregen, moet het mogelijk geweest zijn zich een huis 

in de stad te veroorloven en de boerderij door een vilicus te laten beheren. Voor de gewone soldaten 

is dit echter onwaarschijnlijker. Eventueel hadden deze wel nog een tweede woonst ter grote van 

een contubernium maar het hoofdverblijf voor hun gezin moet toch hun boerderij geweest zijn260. 

  

De colonia droegen reeds bij hun stichting de basis van een stedelijke economie in zich, gebaseerd op 

de landbouwgronden rond de stad en connecties en patronagenetwerken die voortkwamen uit de 

relaties met het leger. Daardoor hadden de colonia een bevoordeelde toegang tot 

langeafstandshandelsnetwerken. Verder hadden ze al een basisinfrastructuur, overgebleven uit de 

militaire fase, en het economische kapitaal van de veteranen. Dit alles stimuleerde stedelijke 

ontwikkeling. Bovendien bevonden de villa’s uit de omgeving van de colonia zich in diens 

invloedssfeer en controleerde de landbezittende elite uit de colonia waarschijnlijk het meeste van de 

surplus die in hun regio geproduceerd werd. Dit zorgde ervoor dat de colonia economisch sterk 

stonden261. 

 

De stichting van een colonia was een politieke beslissing, waarin de beschikbaarheid van veteranen 

en geldgebrek factoren zullen geweest zijn262. Bij Tacitus lezen we dat de colonia ook dienden om de 

streek te pacificeren: 

 

‘ *…+ Instead, they carried on the war, and had to be held in check by a legionary fortress. To achieve 

this end more easily a colony with a strong corps of veterans was established on captured land at 

Camulodunum (Colchester), as a bulwark against revolt and to familiarise the (native) allies with their 

legal duties
263

.’ 

 

Er lag zo’n 20 à 30 jaar tussen de heropbouw van de colonia te Colchester en de stichting van de 

twee andere colonia. In deze tijd was er toch een grote groep soldaten afgezwaaid. Fulford meent 

dat dit kwam doordat in die periode de civitates hoofdsteden volop aan het ontwikkelen waren en de 

vrijkomende mankracht daar naartoe gezogen werd. Maar toen deze ontwikkelingen consolideerden 

in de jaren 70 en 80 van de eerste eeuw ontstond opnieuw de behoefte om nederzettingen voor de 

veteranen te stichten. Waar de soldaten in de eerste eeuw nog zeker van buiten Britannia kwamen, 

kwamen er daarna steeds meer soldaten uit Britannia zelf. Aangezien deze nog steeds in hun streek 

van herkomst leefden, nam de behoefte af om speciale veteranenkolonies te stichten,264. 
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Zoals gezegd verkreeg York het statuut van colonia, voor het eerst vermeld in 237. Het had eerder, 

tegen 211, het statuut van municipium verworven. Het statuut van colonia verleende fiscale en 

andere voordelen en werd daarom nagestreefd door sommige civiele nederzettingen nabij de 

legionaire forten. De canabae van het fort van het Legio VI Victrix te York verkregen dit statuut onder 

keizer Severus of keizer Caracalla. Het fort bleef in gebruik en het was enkel de civiele canabae die 

werd omgedoopt tot een colonia. Er zullen evenwel al veel veteranen in de canabae gevestigd 

geweest zijn265. Omdat het enkel om een juridisch statuut ging, dat bovendien slechts aan het einde 

van ons tijdsbestek werd verleend, zullen we niet verder in gaan op de colonia te York.  

 

Colonia Victricensis is de best gedocumenteerde van de vier colonia. Het is ook veruit de 

interessantste dankzij de gebeurtenissen van de Boudicaanse opstand, omdat het hierbij mogelijk is 

de relatie tussen de veteranen en de inheemse Britten te schetsen.  

 

Camulodunum was een belangrijke nederzetting in zuidoost Engeland, zowel in de pré-Romeinse en 

Romeinse tijd. De oppidum was als belangrijk tribaal machtscentrum één van de primaire doelwitten 

van de invasie uit 43. Sheepen, dat langs een rivier lag, vormde het industriële en commerciële 

centrum en Gosbecks de agriculturele basis266. Gosbecks had ook toen al een heiligdom met 

dynastieke associaties voor de Trinovantes267.Na de inname werd er een legionair en klein auxiliarii 

fort naast de inheemse nederzetting gebouwd268. De Trinovantes stonden dus oorspronkelijk onder 

militair toezicht maar in 49 werd het legioen verplaatst en het fort omgebouwd naar een 

veteranenkolonie. Dat was dus de effectieve stichting van de Colonia Victricensis. De nieuwe 

gemeenschap bevatte ook Britten, incolae genaamd, die verplicht werden deel te nemen in en 

financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad. De onvrede over deze opgelegde urbanisatie 

vormde één van de aanleidingen van de deelname van de Trinnovantes in de Boudicaanse 

opstand269. De andere aanleidingen lezen we bij Tacitus: 

 

‘*…+ Their bitterest hatred was directed against the veteran soldiers recently settled in the colony of 

Camulodunum, who were driving the natives from their homes, forcing them off their land, and calling 

them prisoners and slaves. The veterans’ lawless activities were even encouraged by the troops, who 

had a similar way of behaving and hoped for the same licence in their turn. In this respect the temple 

dedicated to the deified Claudius was looked upon as a stronghold of eternal tyranny, and those 

chosen as priests were pouring out whole fortunes on the pretext of religion. *…+
270

’ 

 

De Boudicaanse opstand was een bredere beweging die door algemene onvrede gedragen werd 

maar de Trinovantes hadden duidelijk nog hun eigen grieven. De relaties met de veteranen waren 

ronduit slecht, waarbij de tempel van Claudius de visuele weergave van hun onvrede vormde. De 
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tempel dateerde van na het overlijden van keizer Claudius. Het grote altaar voor de tempel was van 

voor zijn overlijden. Er werd dus al voor de bouw van de tempel van Claudius aan keizersverering 

gedaan in Britannia. Het altaar was bedoeld als equivalent van het grote altaar van Augustus van de 

Tres Gallia in Lyon (12 v.Chr.) en het Germaanse altaar, Ara Ubiorum in Keulen (9 v.Chr.). De bronnen 

voor Britannia zijn eerder beperkt maar we weten wel zeker dat er een provinciale raad was en 

verder kunnen we de functie van het altaar vergelijken met dat van Lyon en van Keulen. Daar waren 

de altaren de centra van de provinciale vergaderingen. Hoewel ze ook de mogelijkheid boden aan de 

aristocratische provincialen om zich te verenigen tegen de misbruiken van individuele gouverneurs 

en procurators, waren ze in de eerste plaats foci van trouw waar de flamines (priesters van de keizer) 

offerden in de naam van de keizer. De voor de provincialen erg dure tempel van Claudius wekte 

echter eerder onvrede op dan trouw aan de keizer271. Toen de Boudicaanse opstand uitbrak had de 

colonia geen omwalling. Bij de belegering werd de monumentale tempel gebruikt als bastion maar na 

twee dagen ging deze in vlammen op272. Na de inname werden alle inwoners om het leven gebracht, 

zowel de Romeinse burgers als de Britten die zich met hen inlieten. Mattingly schat het 

slachtofferaantal op maximaal 10.000273. Hoewel de opstand kort erop onderdrukt werd, was de 

vernietiging een domper op de ontwikkeling van de colonia. De materiële en demografische impact 

werden wel verwerkt maar Colchester verloor zijn politiek belang ten koste van Londen, dat de 

provinciale hoofdstad werd274.  

 

De Colonia Victricensis werd gebouwd op de locatie van het voormalige legionaire fort en hoewel 

delen van de structuur van het fort behouden bleven, werd er ook veel veranderd. Een aanzienlijk 

deel van de militaire gebouwen bleef bewaard tot de Boudicaanse opstand maar de omwallingen 

werden gesloopt ten voordele van de grote publieke gebouwen275 De colonia werd de hoofdzetel van 

de provinciale cultus in Britannia. De oppervlakte van het voorgaande fort was onvoldoende voor de 

vereiste monumentale gebouwen, waaronder de tempel van Claudius, een basilica en een theater, 

dus moest de annex daarvoor vrij gemaakt worden. Kort voor de Boudicaanse opstand werden de 

eerste monumentale gebouwen gebouwd maar deze waren slechts een kort leven beschoren. Het 

was vooral na de opstand dat de bebouwing zich ontwikkelde276. Naast de terugkeer van de tempel 

van Claudius, de curia en het theater had de colonia tegen het einde van de eerste eeuw ongewoon 

veel publieke gebouwen, waaronder een circus (een stadion voor wagenrennen). Dit is voorlopig het 

enige geattesteerde circus in Britannia277. Mogelijk lag er een amfitheater in de stedelijk kern278. De 

stadsomwallingen en poorten dateren van de late 2de eeuw279. Op onderstaande plattegrond van de 

Colonia Victricensis voor de Boudicaanse opstand, is in stippellijn de afgebroken omwalling van het 

legionaire fort te zien. We zien dat de colonia voor een groot deel dezelfde oppervlakte besloeg, 

waarbij de belangrijkste monumentale bouwwerken, namelijk het theater en de tempel van Claudius 
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zich in het nieuwe deel bevinden. De stad heeft het typische Romeinse dambordpatroon, met 

behoud van enkele militaire structuren in de zuidwestelijke hoek.  

 

Figuur 5:Plattegrond van de Colonia Victricensis voor de opstand 

 

 
Bron: Webster G. Op. cit., p. 26. 

 

De demografische samenstelling van de stad is een interessant punt maar helaas is dit moeilijk te 

achterhalen voor antieke steden. Webster stelt dat alleen gokken mogelijk zijn maar acht de 

schatting van Crummy op 5-10.000 wel plausibel. Aangezien het een Romeinse colonia was konden 

alleen Romeinse burgers bezittingen hebben in de nederzetting, wat Webster doet vermoeden dat zij 

de hoofdmoot van de bevolking vormden. Volgens Webster moet de stad naast veteranen ook 

allerlei handelaren en ambachtslieden hebben aangetrokken. Hierbij waren waarschijnlijk 

immigranten, vooral uit Gallië, prominent. Volgens hem leefden zij die het Romeinse burgerrecht 

hadden in de stad en zij die dat niet hadden in de huisjes langs de toegangswegen naar de stad. 

Webster denkt dat de incolae (inheemse inwoners) die Tacitus vermeldt daar woonden280. Mattingly 

ziet dit enigzins anders, hij stelt dat de inwoners van een colonia, waarvan de constitutie gebaseerd 

was op die van Rome, gewoonlijk Romeinse burgers waren. Maar toch is het duidelijk dat sommige 

colonia, waaronder de Colonia Victricensis, groepen van de inheemse gemeenschap hadden, die 

geen burgers waren en dus duidelijk een tweede rangsstatus hadden binnen de stad281. 

 

Hoewel een groot deel van de inheemse bevolking zich tegen het einde van de eerste eeuw in de 

colonia gevestigd had282 bleven het twee parallelle gemeenschappen. De inheemse centra, vooral 

Gosbecks, kenden een herleving. Er ontwikkelde zich een heiligdom met verschillende Romano-

Keltische tempels, er was een theater en er werden markten gehouden. In de colonia zelf 
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daarentegen was er enkel de nieuwe tempel van Claudius in de Klassieke stijl. Het verschil in de 

architecturale stijlen weerspiegelde volgens Crummy de tweespalt in de gemeenschap283. Enerzijds 

hadden de Romeinse burgers hun eigen markten, winkels en tempel in de colonia zelf, anderzijds 

gingen de inheemse Trinovantes, zowel diegenen uit de colonia zelf als uit het ruimere 

Camulodunum, naar hun eigen (geromaniseerd) commercieel en religieus centrum in Gosbecks284 

(zie Bijlage I: Figuur II voor een plattegrond van Camulodunum met de verschillende 

nederzettingskernen). Dit alles wijst erop dat de integratie tussen de veteranen en andere Romeinse 

burgers en de inheemse Britten geen succes was. Of toch alleszins niet in Camulodunum. 
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8 Het nederzettingsaspect  van de forten 

 

Na in eerdere hoofdstukken de opbouw van de militaire nederzettingen en de daar uitgevoerde 

activiteiten te hebben besproken, zullen we hier onder de loep nemen of we inderdaad kunnen 

spreken van nederzettingen die het zuiver militaire overstijgen. Dit doen we eerst door onze 

bevindingen te toetsen aan enkele antieke en contemporaine definities van wat een stad is en wat de 

functies ervan zijn. Vervolgens zullen we diverse argumenten pro en contra aanhalen. 

 

Aan de hand van het tekstfragement van Pausanias stelden we dat de antieken vonden dat een stad 

monumentale publieke bouwwerken moest hebben om deze naam waardig te zijn en dat een 

antieke stad effectief een stadsrecht, stadsraad en een gelegaliseerde verhouding met hun omgeving 

moest hebben om zo erkend te worden. De militaire nederzettingen hadden publieke gebouwen. 

Vooral badhuizen, tempels en amfitheaters kwamen frequent voor. Niet alleen de bouwwerken maar 

ook het stratenplan van een fort vertoonde sterke gelijkenissen met dat van civiele nederzettingen. 

Omgekeerd vertoonden de civiele nederzettingen uit Britannia meer gelijkenissen met de forten dan 

deze uit het continentaal Europa. Zo tonen de vroege halfhouten gebouwen van Verulamium zo 

nauwe parallellen met de structuur en grondplannen van gelijktijdige Romeinse forten, dat het 

volgens Frere niet anders kan dan dat er gebruik werd gemaakt van militaire bouwmaterialen en 

expertise285. Volgens Millett is deze interpretatie van Frere foutief en waren er wel degelijk 

verschillen tussen de civiele en militaire architectuur. In tegenstelling tot de fora van continentaal 

europa ontbraken de meeste fora in Britannia tempels, die elders in de nederzetting lagen. Millett 

meent dat dit niet kwam door beïnvloeding van de militaire architectuur maar door de keuzes van de 

patroni286. De fysieke indicatie van een zelfbesturende gemeenschap, namelijk het forumcomplex287, 

hadden de forten niet. Het militaire hoofdkwartier (principia) vormde het hart van de forten. Ook 

hadden de militaire nederzettingen een gelegaliseerde verhouding met hun omgeving. De forten 

kregen namelijk een territorium toegewezen. Ze hadden evenwel niet het legale statuut van een stad 

en evenmin de politieke structuur die typerend was voor de Oudheid, namelijk een stadsraad 

samengesteld uit de mannelijke burgers. In de plaats daarvan werden ze bestuurd volgens de 

militaire hiërarchie en kenden ze dus geen politiek leven. Uit deze beschouwing kunnen we alleen 

maar concluderen dat de militaire nederzettingen naar de maatstaven van de antieken geen steden 

waren.  

 

In onze contemporaine definities kwamen volgende elementen naar voor: een stad heeft een zekere 

omvang, bewonersaantal en bevolkingsdichtheid, is een bestuurlijke eenheid met een afgebakend 

territorium, is permanent, heeft een eigen identiteit en heeft gespecialiseerde functies waarbij de 

meerderheid van de inwoners in niet-agriculturele activiteiten is te werk gesteld. De militaire 

nederzettingen vervulden deze elementen, enkel het identiteitsaspect is betwijfelbaar en bovendien 
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moeilijk te achterhalen. Toch is het waarschijnlijk dat de soldaten zichzelf niet als stadsbewoners 

beschouwden, aangezien ze zich maar in beperkte mate met typisch stedelijke activiteiten inlieten. 

Bij de ecologische en economische dimensie zien we voldoende redenen om de militaire 

nederzettingen als stedelijk te beschouwen, bij de sociale dimensie zijn die opvallend minder 

aanwezig.  

 

De militaire vici hadden, net zoals hun civiele tegenhangers, wel in zekere mate een politiek leven 

maar dit was eerder beperkt. De civiele vici bevonden zich hiërarchisch onder de steden dus zullen de 

militaire vici en canabae door de antieken ook wel niet als steden beschouwd geweest zijn. 

Bovendien ontbraken ook enkele typische architecturale kenmerken zoals het dambordpatroon en 

bepaalde publieke gebouwen. Door een hedendaagse bril gezien vormden ze door hun ligging, 

ondergeschiktheid en bestaansreden buitenwijken of ‘deelgemeentes’ van de forten. De mentaliteit 

van de bewoners van de vici is zowaar nog moeilijker te achterhalen dan die van de soldaten. 

Logischerwijs moeten de veteranen en de families van de soldaten zich ook deel van de militaire 

gemeenschap gevoeld hebben, eerder dan zichzelf met hun vicus te associëren. 

 

Wanneer we de economische werking van de militaire nederzettingen ter beschouwing nemen valt 

het op dat deze goed in het ‘consumer-city’ model passen. Hoewel we aantoonden dat de soldaten 

veel zelf produceerden en verwerkten, werd er nog steeds veel geïmporteerd. Deze importen 

werden verkregen door de sociale machtsverhoudingen en niet door handel op gelijke voet. 

Bovendien was wat  men zelf produceerde voor eigen gebruik. De economische werking van de 

militaire nederzettingen was een combinatie van autarkische productie en uitbuitingsrelaties. Er was 

wel enige reciprociteit doordat het leger een noemenswaardige afzetmarkt vormde. Het ‘consumer-

city’ model is evenwel een model dat ter discussie staat. Indien we het volgen, vinden we parallellen 

tussen de civiele en militaire nederzettingen, maar indien de antieke steden wel economisch 

productief waren, gaat dit slechts in beperkte mate op voor de militaire nederzettingen. Volgens ons 

lijkt het ‘consumer-city’ model beter op te gaan voor de militaire nederzettingen dan voor de civiele 

nederzettingen. De nood aan militaire bevoorrading en het transport van oorlogsbuit onderhield de 

langeafstandshandel via de militaire nederzettingen. Deze nam echter af nadat de uitbreiding van het 

Romeinse Rijk stagneerde288. Verboven meent dat het Romeinse leger in de noordwestelijke 

provincies wel degelijk een markteconomie faciliteerde die voorheen ongezien was. De 

legereconomie was sterk gemonetariseerd, waarbij tientallen miljoenen sestertiën naar Britannia 

vloeiden om het leger uit te betalen. Het leger was binnen het Romeinse Rijk de instelling met de 

grootste technologische kennis en vaardigheden. Hoewel het leger soms opgeleide burgers in dienst 

nam, leerden de meeste militaire ambachtslieden hun vak in het leger. Velen daarvan openden na 

hun afzwaaien met hun spaargeld een eigen winkeltje. Zo verspreidde het leger ook zijn 

technologische vaardigheden. In de eerste en tweede eeuw n.Chr. ontwikkelde er zich een klasse van 

zakenlieden. Hun sociale identiteit bestond uit hun banden met het leger, de markteconomie en de 
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Romeinse identiteit. In de vroege periode waren de meeste van deze zakenlieden Italianen maar zij 

werden steeds meer aangevuld door provincialen, die snel de Romeinse handelswijze overnamen. De 

meeste van deze negatiores lijken wel het Romeinse burgerrecht te hebben gehad. Deze zakenlieden 

verkochten vooral aan individuele soldaten en leverden wat de soldaten niet zelf produceerden. Zo 

maakten de soldaten wel hun eigen schoenen maar verwerkten ze geen leer. De verkoop van 

militaire tunicae was ook een belangrijke branche. In Britannia raakten deze zakenlieden steeds meer 

betrokken in de militaire industrie, bijvoorbeeld bij de productie van bakstenen. Tegen de tweede 

eeuw was de handel in de noordwestelijke provincies grondig vermarkt, gemonetariseerd en 

geromaniseerd289. 

 

Net zoals er een onderscheid wordt gemaakt tussen dorpen en steden gebaseerd op inwonersaantal 

en oppervlakte moeten we hiervoor ook aandacht hebben in ons relaas over ‘de’ forten. Een 

legionair fort waar 5000 soldaten konden gestationeerd worden is van een totaal andere orde dan 

een auxiliarii fort dat een bemanning van 750 troepen had. Bovendien is het maar logisch dat, als we 

er van uitgaan dat de canabae en militaire vici bevolkt werden door de verwanten van de soldaten en 

zij die werden aangetrokken door het financieel vermogen van de soldaten, het inwonersaantal van 

de canabae en militaire vici samenhangt met het aantal soldaten dat in het desbetreffende fort 

gestationeerd was. Hierdoor worden de verschillen tussen de grote en kleine militaire 

nederzettingen nog groter. Ook moeten we het verschil tussen de capaciteit van een fort en de 

effectieve aanwezigheid van de soldaten in het oog houden. Toch lijkt het erop dat de militaire 

nederzettingen op vlak van oppervlakte niet moesten onderdoen voor de middelgrote civiele 

nederzettingen in Britannia (zie bijlage I: Tabel I). 

 

Het valt niet te ontkennen dat de militaire nederzettingen geen natuurlijke oorsprong hadden. Zowel 

de locatie als de opbouw en de bevolking waren van bovenaf bepaald, er was een onnatuurlijk grote 

groep mannen uit dezelfde beroepscategorie, soldaten, aanwezig en het economisch draagvlak 

sproot voort uit politieke machtsverhoudingen. Het is echter de vraag of dit exclusief opgaat voor 

militaire nederzettingen en ons bijgevolg niet in staat stelt om ze als nederzettingen te beschouwen. 

Hoewel militaire nederzettingen hier een extreem voorbeeld van vormen, zijn er volgens ons wel 

degelijk voorbeelden te vinden van nederzettingen met erg gespecialiseerde functies en 

ontstaansstimuli, zoals bijvoorbeeld toeristische trekpleisters, industriesteden en administratieve 

hoofdsteden, die toch vast en zeker als steden beschouwd worden. 

 

Dobson bespreekt in zijn artikel het strategische nut van de forten. Volgens hem vormden forten 

geen essentieel element in de Romeinse oorlogsstrategie, die aanvallend was. Forten kenden een 

gelijkaardig gebruik als winterkampen. De soldaten trokken er zich in terug wanneer ze niet op 

campagne waren. Doordat er een staand beroepsleger tot stand was gekomen en er later minder 

campagnes werden gevoerd bleven de soldaten steeds vaker in forten gestationeerd. Deze hadden 
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beperkte defensieve doeleinden. Zo werden in Britannia de auxiliarii troepen in de grenszone 

verdeeld over vele forten met slechts enkele honderden manschappen, terwijl de legionaire forten 

met duizenden manschappen in vriendschappelijk territorium lagen. De garnizoenen uit de 

grenszone dienden dan ook niet om een invasie af te weren, maar misschien eerder als een soort 

politiemacht om roversbendes weg te houden en de veiligheid op de wegen te garanderen. Het is 

dus gerechtigd om ze als garnizoensnederzettingen te beschouwen290. 

 

Henig, die er duidelijk van overtuigd is dat de Romeinse cultuur superieur was aan de Britse, schrijft 

erg lyrisch over de Romeinse forten en zijn bewoners: 

 

‘Many of the newcomers were soldiers, whose fortresses and forts were modelled on the ideal Urbs – 

every fort was designed to be a microcosm of Rome. The culture and artistic taste of the new order was 

uncompromisingly Roman.’ 

 

Wij willen hier geenszins beweren dat de forten ontworpen waren om Rome te weerspiegelen. 

Hoewel we wel van mening zijn dat de forten zekere urbane kenmerken hadden, gaat deze stelling 

voor ons te ver. Henig tempert zijn eigen enthousiasme overigens in de rest van zijn artikel door zich, 

op enkele uitzonderingen na, erg laagdunkend uit te laten over de kwaliteit van de kunstvormen in 

de militaire zone. Zo schrijft hij bijvoorbeeld over Chester (Deva Victrix) dat er wel enkele goede 

sculpturen te vinden zijn maar dat de meerderheid middelmatig tot slecht is. Ondanks de vele 

grafstenen voor vrouwen en andere niet-militairen die er op wijzen dat Chester in de tweede en 

derde eeuw een quasiurbane functie ontwikkelde, was het volgens Henig geen succesvolle poging 

om zich tot een civiele cultuur om te vormen, toch wat betreft de hogere kunsten291. Hoewel een 

bloeiend Romeins kunstleven inderdaad op urbane ontwikkeling zou wijzen, is het voor ons geen 

vereiste om van een nederzettingsaspect te kunnen spreken. Povere kwaliteit verschilt overigens ook 

met totale afwezigheid, wat dus niet het geval was. 

 

Wij menen dat niet één element doorslaggevend is maar dat het geheel van de gestructureerde 

forten, met het typisch Romeinse dambordpatroon, de badhuizen, grafvelden en eventuele 

amfitheaters buiten de muren van de forten en de natuurlijk ontwikkelde civiele ‘buitenwijken’ die 

de canabae en militaire vici vormden, ons wel degelijk in staat stellen om te kunnen spreken van 

militaire nederzettingen. Hoewel de forten duidelijk de aanleiding vormen van de ontwikkeling van 

canabae en militaire vici zijn het toch deze die er voor zorgen dat de forten het zuiver militaire 

karakter overstijgen en nederzettingen vormen, niet in het minste door variatie in de demografie en 

beroepsactiviteiten te brengen. Naar de antieke maatstaven waren de militaire nederzettingen geen 

steden. Naar moderne maatstaven volgens ons wel, zij het met een erg gespecialiseerde functie, 

vergelijkbaar met hedendaagse garnizoenssteden. 
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9 Het Romanisatie-effect van het Romeinse leger 

 

In dit hoofdstuk bespreken we of we al dan niet kunnen spreken van een Romanisatie-effect van het 

Romeinse leger op zijn troepen. Ons besluit hierover kunnen we alvast geven. Het feit dat een groot 

deel van de soldaten, in de eerste plaats de auxiliarii maar ook de legionairs van buiten Italië wiens 

families nog maar recenter het Romeinse burgerrecht hadden verworven, dienst deden in het leger 

(een uitgesproken Romeinse instelling), is voor ons voldoende om te kunnen spreken van een 

Romanisatie-effect. Of deze dienst nu vrijwillig was of afgedwongen, het is onmiskenbaar dat deze 

niet-Romeinen jarenlang gesocialiseerd werden in een institutie die was opgezet door het Romeinse 

Rijk, werkte in dienst van het Romeinse Rijk en een gelijke structuur kende over het gehele Romeinse 

Rijk. In dit hoofdstuk zullen we dus niet zozeer beschouwen of er sprake was van een Romanisatie-

effect, maar hoe dit in zijn werk ging en waar we dit geuit kunnen zien. We zullen terugkomen op 

elementen die reeds aan bod kwamen, zoals religie, kunstvormen, consumptiepatronen en 

dergelijke, maar dan specifiek gericht op de vraag of en hoe dit uitingen zijn van een Romeinse 

identiteit. Hier dienen we alvast te bemerken dat wij identiteit niet als een homogeen geheel zien. 

Het is niet omdat we stellen dat een Germaanse hulpsoldaat geromaniseerd was dat we menen dat 

deze zijn Germaanse identiteit volledig verwierp. We achten het heel goed mogelijk en zelfs 

waarschijnlijk dat men zich zowel Germaan als Romeins soldaat kon voelen, én zich ook thuis voelde 

in Britannia. Het feit dat vele veteranen zich in de regio’s van hun voormalige dienst vestigden en 

niet terugkeerden naar hun geboortestreek is voor ons een bewijs dat men deze identiteiten kon 

verzoenen. Het is ook niet evident om een nauwe omschrijving te geven van wat een bepaalde 

culturele identiteit inhoudt. Wat voor de ene persoon essentieel is, is voor een andere misschien wel 

bijkomstig. Wij zien culturele identiteit dan ook eerder als een losse aggregatie van uitingen die met 

een bepaalde cultuur geassocieerd worden.  

 

Het eerste Romeins cultureel element dat we willen bespreken is taalgebruik. De taal die met de 

Romeinse cultuur wordt geassocieerd is evident het Latijn, en het was dan ook de lingua franca van 

het Romeinse Rijk. We zijn er ons van bewust dat de situatie in het oostelijke deel van het Romeinse 

Rijk enigszins complexer is met de status van het Grieks als cultuurtaal, maar aangezien Britannia in 

het westelijke gedeelte lag, gaan we hier niet dieper op in. Toch verdient het Grieks hier ook een 

vermelding, het is namelijk naast het Latijn de enige taal waarin we contemporaine bronnen in 

verband met Britannia terug vinden.  

 

Dat de administratie en briefwisseling van het imperiale bestuur en het leger in het Latijn verliep, is 

logisch. Het is hier ook dat de tabletten van Vindolanda zo verhelderend zijn. Deze geschriften van 

Germaanse hulptroepen, die zowel van officiële als privéaard zijn en zowel uitgaan van de officieren 

als van gewone soldaten en vaak ook aan andere Germaanse hulptroepen gericht zijn, zijn volledig in 

het Latijn. Het totaal ontbreken van een schriftelijk traditie in de Germaanse en ook Keltische talen 

speelde hier uiteraard een grote rol in. Het feit dat er ook gewone hulptroepen waren die het Latijn 

voldoende machtig waren en konden schrijven, toch niet evident in premoderne samenlevingen, is 



90 
 

opzienbarend. Het is helaas onmogelijk te achterhalen hoe groot de groep geletterden was, maar er 

zijn voldoende verschillende handschriften teruggevonden om te kunnen concluderen dat er wel 

degelijk een substantieel deel van de soldaten kon schrijven en dat niet alle brieven door scribenten 

werden neergepend. Er zijn ook brieven teruggevonden die duidelijk van scribenten zijn doordat ze 

ondertekend zijn met een ander handschrift. Dit is bijvoorbeeld het geval in de brieven van Claudia 

Severa aan Lepidina. Ze schreef wel zelf de laatste regels van haar brieven292, wat er op wijst dat zelfs 

een Germaanse vrouw in het militaire milieu, weliswaar die van de commandant, toch enigszins 

geletterd was293. Dat er tal van taalfouten in staan doet hier volgens ons geen afbreuk aan. Ten slotte 

gaat het hier niet om literatoren en zijn er in elke taalgroep wel mensen die niet foutloos kunnen 

schrijven, laat staan in een tweede taal, wat het voor deze Germanen toch nog altijd moet geweest 

zijn. Om samen te vatten is het niet zozeer het feit dat men in het Latijn schreef dat ons verbaast 

maar wel dat men het kon. Dat een substantieel deel van de Germaanse hulptroepen zich de moeite 

troostte om in het Latijn te leren schrijven vinden we dan ook een duidelijk Romanisatie-effect van 

het Romeinse leger.  

 

Hiermee gerelateerd is het oprichten van tekstuele inscripties. Deze gewoonte werd in Britannia 

ingevoerd door de Romeinen. Volgens MacMullen was dit een belangrijk element van Romanisatie, 

aangezien het een bewuste uiting van de Romeinse cultuur was. Dit gaat zeker op voor funeraire 

inscripties. Dit zijn weloverwogen inscripties waarin duidelijk gemaakt wordt hoe mensen of hun 

familieleden zichzelf of hun familieleden wilden portretteren tegenover de samenleving294. En zoals 

we reeds zagen was de epigrafische traditie voornamelijk een fenomeen van de militaire 

gemeenschap. 

 

Laten we ook eens kijken naar een ander niet onbelangrijk cultureel gegeven, namelijk 

voedinspatronen. We haalden al eerder Kings bevindingen aan dat de militaire nederzettingen een 

ander consumptiepatroon van vlees kenden dan de inheemse civiele nederzettingen. Hij maakt in zijn 

artikel ook vergelijkingen met Germanië en delen van Gallië. Het valt King op dat de 

consumptiepatronen in de militaire nederzettingen in Britannia en Germania opvallend gelijklopend 

zijn. King stelt dat: 

 

‘The military diet became a normative cultural influence acting as one of the factors that contributed 

to a pan-imperial (or, at least, pan-northern provinces) military culture.’ 

 

 Het ‘pannoordelijke provincies’ gedeelte, dat hij vreemd genoeg tussen haakjes zet, lijkt echter meer 

op te gaan dan panimperiaal. King wijst er namelijk zelf in zijn artikel op dat de consumptiepatronen 

van de militaire gemeenschap in de noordelijke provincies, met name de voorkeur voor runderen, in 
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Germania wel overeenkomt met de consumptiepatronen van de civiele gemeenschap. Dit in 

tegenstelling tot Britannia, waar schaap en geit sterker vertegenwoordigd zijn, en tot Italië, waar 

varken vaker voorkomt. De Italiaanse voorkeur voor varken wordt ook gereflecteerd door het feit dat 

in de legionaire forten meer varkensbotten worden teruggevonden dan in de auxiliarii forten, 

waarbij dit verschil in de tijd afneemt, maar niet verdwijnt. Dit hangt uiteraard samen met de 

verschillende etnische samenstelling van deze eenheden. Volgens King had het militaire 

consumptiepatroon in de noordelijke provincies zijn oorsprong in het consumptiepatroon van Gallia 

en Germania uit de Late IJzertijd en de vroege Romeinse aanwezigheid, met een lichte beïnvloeding 

door het Italiaanse consumptiepatroon. Hoewel de etniciteit van de troepen oorspronkelijk aan de 

basis van dit consumptiepatroon lag, was het militaire consumptiepatroon tegen de eerste eeuw 

n.Chr. verankerd en een cultureel component van het leger geworden. Hierbij haalt King bijvoorbeeld 

de resultaten aan van het auxiliarii fort te Eining in Germania, waar op verschillende momenten 

Galliërs, Germanen (Tungri) en Britten gestationeerd waren. Toch valt er geen verschil in het 

consumptiepatroon waar te nemen. Hieruit besluit King dat de etnische samenstelling van de 

troepen geen impact meer had op het consumptiepatroon. King ziet dit consumptiepatroon ook als 

de standaard voor de romaniserende segmenten uit de Britse bevolking. Wij zien hierin echter geen 

voorbeeld van Romanisatie maar van Germanisatie. Dat het militaire consumptiepatroon bij de 

auxiliarii een Germaanse oorsprong had, hoeft niet te verbazen aangezien het overwegende deel van 

de auxiliarii troepen van Germaanse afkomst was. Het is echter interessant te zien dat het aandeel 

van schapen- en geitenbeenderen alleen maar af nam doorheen de tweede en derde eeuw, wanneer 

er ook meer Britten gerekruteerd werden, en dat het terug steeg in het late- en post-Romeinse 

tijdperk295. Hoewel wij in deze studie dus niet direct een voorbeeld zien van het Romanisatie-effect 

van het Romeinse leger ondersteunt het wel onze stellingen dat het leger een aparte gemeenschap 

vormde en dat het leger culturele beïnvloeding uitoefende. Het is overigens maar logisch dat we in 

zo een immens gebied als het Romeinse Rijk ook tendensen terugvinden die wel de provincies 

overschreden, maar eerder regionaal dan in het gehele Romeinse Rijk voorkwamen. 

 

Volgens Finley was de Grieks-Romeinse wereld er één van steden, waarbij de antieken beschaving 

enkel als mogelijk zagen in en dankzij steden. Ook de agrarische bevolking, de grootste 

bevolkingsgroep, leefde meestal in een gemeenschapsvorm, gaande van gehuchten tot dorpen en 

steden, en niet in geïsoleerde boerenhoven296. Ook Perring meent dat de stedelijke waarden centraal 

moeten hebben gestaan in de Romeinse identiteit297. In het vorige hoofdstuk hebben we 

geconcludeerd dat de militaire nederzettingen weliswaar geen volwaardige steden waren maar toch 

sterke stedelijke kenmerken vertoonden. Bovendien was de inrichting en architectuur van de forten 

uitgesproken Romeins. Dit betekent dat de militaire nederzettingen, die voor de soldaten jarenlang 

hun thuis vormden, in hun functie van woonomgeving ook een romaniserende invloed moeten 

hebben uitgeoefend op hun niet-Romeinse bewoners. 
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Een duidelijk voorbeeld van het Romanisatie-effect van het leger was dat de auxiliarii troepen na hun 

dienst het Romeinse burgerrecht en het bijbehorende sociale status verwierven. Hierdoor werden de 

auxiliarii veteranen verder in het Romeinse systeem geïntegreerd en steeg het aantal Romeinse 

burgers in Britannia. Dit bevatte dus zowel een element van Romanisatie als van sociale promotie. 

Volgens een ruwe schatting van Frere vormden deze auxiliarii veteranen 2,25% van de totale 

bevolking van Britannia. Deze groep bestond zowel uit Britten die elders gediend hadden en 

teruggekeerd waren naar Britannia als hulptroepen van een andere etniciteit die in Britannia gediend 

hadden en er gebleven waren. Het is minder goed onderzocht waar de auxiliarii veteranen zich 

vestigden, maar wij vermoeden gelijkenissen met de legionaire veteranen, waarvan de meerderheid 

zich in de militaire nederzettingen vestigden. Diegenen die er toch voor kozen om zich in de civitates 

te vestigen, genoten daar volgens Frere een bevoorrechte sociale positie298.  

 

De militaire markeconomie, zoals deze beschreven wordt door Verboven, was een uitgesproken 

Romeins element: 

  

‘To the locals, the emerging military market was a culturally foreign phenomenon, its wares 

and ways, organisation and actors were thoroughly Roman *…+299’ 

  

De provincialen die eraan deelnamen werden zo in de militaire gemeenschap geïntegreerd en 

geromaniseerd. 

 

Onderstaande tabel geeft een epigrafische studie naar de herkomst van de legionairs in Britannia 

weer. Hieruit wordt duidelijk dat de meerderheid van de legionairs uit de noordwestelijke provincies 

kwamen en dat er enkel in de beginperiode nog veel uit Italia kwamen. Dit moet de noordwestelijke 

aard van de provincie in de hand gewerkt hebben. Anderzijds waren dit al geromaniseerde 

elementen en moeten ze dus ook zelf hebben bijgedragen aan de Romanisatie van de militaire 

gemeenschap en Britannia in het algemeen. 

 

Tabel 6: Herkomst legionairs in Britannia 

 

 
Italia 

Narbonensis 

en Hispania 
Britannia Grenszone Elders Totaal 

43-69 5 4 1 - - 10 

69-117 7 14 - - 7 28 

117-193 - 5 1 - 3 9 

193-ca. 300 - 3 1 1 3 8 

43-300  12 26 3 1 13 55 

Bron: Mann J.C. Op. cit., pp. 89-90. 
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Religie en funeraire praktijken vormden een verbindend element in de militaire gemeenschap. 

Doorheen het hele Romeinse Rijk leefden de soldaten naar dezelfde religieuze kalender, aanbaden 

eenzelfde groep goden en namen allen deel aan de keizerscultus. Er was in het Romeinse leger ook 

ruimte voor persoonlijke religieuze beleving maar hiernaast moesten de soldaten ook deel nemen 

aan de officiële militaire religie. Hierdoor werden soldaten van diverse culturele achtergronden 

vertrouwd gemaakt met de Romeinse cultuur. Aan de hand van religieuze rites werd er trouwheid 

aan de Romeinse staat en keizer gezworen en het militaire ethos benadrukt. Volgens Whittaker was 

het een bewuste politiek om in de grensgebieden de krijgertradities te cultiveren, omdat daar het 

leger de bron van imperiale macht vormde300. De Romeinse samenleving was een militaristische 

samenleving301. Hierdoor vielen de krijgertradities van de Kelten en Germanen te verzoenen met 

deze van de Romeinen. De keizers waren ook symbolische aanwezig doordat er inscripties aan hen 

werden opgedragen, waardoor deze geportretteerd werden als effectief aan het hoofd van het leger 

staand. Elke soldaat moet zo ongetwijfeld de naam en titels van de regerende keizer gekend hebben. 

In de Grieks-Romeinse traditie was er een scheiding tussen de wereld van de levenden en de doden 

waarbij de begraafplaatsen buiten de nederzettingen lagen, meestal langs de verbindingswegen. In 

de inheemse Britse traditie daarentegen lagen de begraafplaatsen in de nederzettingen, meestal aan 

de omwallingen of de grachten. In de streken in Wales met een beperkte Romeinse aanwezigheid, 

bleef deze inheemse traditie verder leven. De forten en de canabae en vici volgden de Romeinse 

traditie, waarbij in de vroege periode de necropolen vrij ver van de nederzettingen lagen, om vanaf 

de Flavische periode er dichter bij te komen liggen. Wanneer de militaire bezetting van Wales in de 

2de eeuw werd opgeheven herleefde de inheemse traditie, waarbij de inheemse bevolking in 

sommige gevallen zelfs hun doden in de verlaten forten ging begraven. Pollock ziet hierin een 

symbolische daad waarbij de inheemse bevolking de grond terug opeiste. Ook de dominante 

funeraire praktijken van de Romeinen, in de eerste en tweede eeuw crematie en grafgiften, werden 

weerspiegeld in de militaire gemeenschap, zowel bij de soldaten als bij de bewoners van de canabae 

en vici302.  

 

Hierboven hebben we de interne Romanisatiedynamiek van het Romeinse leger besproken, wat één 

van onze onderzoeksvragen was. De vraag naar het effect van het Romeinse leger op de Romanisatie 

van de inheemse civiele gemeenschap behoorde niet tot de opzet van deze masterproef. Toch 

moeten we dit kort aanraken om bovenstaande bevindingen te contextualiseren. Er is hieromtrent 

nog heel wat discussie maar het is onze indruk dat het leger een beperkte rol speelde in de 

Romanisatie van de civiele gemeenschap in Britannia. Hier zijn verschillende argumenten voor en 

tegen te vinden. De beperkte civiele ontwikkeling in de militaire zone, zoals we die zien in de erg lage 

aanwezigheid van steden en villa’s wijst bijvoorbeeld op een beperkt effect (zie Bijlage I: Kaarten VI 

en XVIII). Hierbij kunnen we ons dan de vraag stellen of dat de militaire aanwezigheid de civiele 
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ontwikkeling remde of dat het leger net daar gestationeerd werd waar de civiele ontwikkeling 

gebrekkig was. Langs de andere kant kunnen we aanbrengen dat er ook in het bloeiende zuidoosten 

aanvankelijk een militaire bezetting was en dat bijna alle belangrijke civiele nederzettingen een fort 

als voorganger hadden. Soms werd effectief de locatie van het fort herbruikt, soms was het gewoon 

in de omgeving ervan. Hier lijkt de aanwezigheid van militaire nederzettingen dus wel een stimulans 

op de civiele ontwikkeling. Als we echter verder gaan terugkijken in de tijd zien we dat deze 

Romeinse forten dikwijls nabij of op pré-Romeinse nederzettingskernen werden gebouwd. Dan 

kunnen we ons de vraag stellen of de Romeinse militaire aanwezigheid de stimulans vormde of dat 

de pré-Romeinse traditie een doorslaggevende rol speelde.  

 

Vervolgens kunnen we ons ook de vraag stellen of net de tijdelijke aanwezigheid van de militaire 

nederzettingen in het zuidoosten heilzaam was. Hierbij maken we dan de hypothese dat het leger de 

initiële stimulans gaf om over te gaan tot urbanisatie maar dat het essentieel was voor de civiele 

gemeenschap om zich volledig te ontwikkelen dat het leger zich uit de regio verwijderde. Anders 

bleven ze de dominantie macht te vormen. Dan zou de militaire bezetting van het noorden en delen 

van Wales, die wel permanent bleef, de tot volwassenheid komen van de initiële 

urbanisatiestimulans in de weg gestaan hebben. Het gebruik van de aanwezigheid van steden en 

villa’s als criterium voor Romanisatie zien we op onderstaande kaart, waarop gradaties van 

Romanisatie zijn weergegeven gebaseerd op de spreiding van steden en villa’s. Daarop zien we dat 

het zuidoosten inderdaad een sterkere concentratie kende. Voor het zuidwesten, dat nochtans ook 

tot de civiele zone behoorde, is dit dan weer niet het 

geval. Het zuidwesten kende nochtans ook een bezetting 

van korte duur (zie kaarten VII en VIII), dus moeten er 

nog andere factoren zijn die een rol speelden. Een 

andere hypothese die we kunnen bedenken is dat net 

omdat het zuidoosten meer geromaniseerd was dat men 

vertrouwen had in de loyaliteit van de bevolking aan het 

Romeinse Rijk en het niet langer nodig was om ze onder 

militair toezicht te houden. Wij zijn van mening dat al 

deze elementen wel een zekere rol kunnen gespeeld 

hebben maar dat de pré-Romeinse situatie toch de 

doorslaggevende factor was. Zoals we reeds bespraken 

in het hoofdstuk over de situatie aan de vooravond van 

de inval, kende het zuidoosten namelijk al een sterkere 

proto-stedelijke traditie, grotere natuurlijke 

rijkdommen, zoals de vruchtbaarheid van het land, wat 

ook voor een hogere bevolkingsconcentratie moet 

gezorgd hebben, en een sterkere sociale stratificatie en 

elitetraditie. Ook dat het zuidoosten reeds voor de 

verovering contact had met het Romeinse Rijk, zowel via 

Kaart 9: De spreiding van steden en villa's 

Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 151. 
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handel als via politiek (de clienteskoninkrijken), moet ongetwijfeld een factor geweest zijn van de 

sterkere Romanisatie. Millett behandelt de oorsprong van de steden in zijn werk en kwam ook tot de 

conclusie dat het leger een beperkte rol speelde. Volgens hem had de Romeinse overheersing vooral 

een indirecte invloed op de inheemse elites. De pre-Romeinse situatie was ook een belangrijke 

factor303. 

 

Hoewel de civiele gemeenschap in het zuidoosten ontegensprekelijk meer geromaniseerd was dan 

de civiele gemeenschap in de militaire zone, willen we hier nog eens herhalen dat we het onzinnig 

vinden om de militaire aanwezigheid an sich niet als een element van Romanisatie te beschouwen, zij 

het van een andere aard. Daarom pleiten wij ervoor om de Romanisatie van Britannia te beschouwen 

als twee parallelle sporen, de Romanisatie van de inheemse civiele gemeenschap enerzijds, en de 

interne Romanisatie van het Romeinse leger anderzijds. Dat het Romeinse leger fungeerde als een 

instrument van Romanistatie voor zijn niet-Romeinse elementen, en bij uitbreiding de niet-Romeinse 

burgers in de militaire vici, is voor ons een feit. Hierbij vatten we de Romeinse cultuur niet als een 

homogeen geheel op. De niet-Romeinse elementen werden hoofdzakelijk met een deelaspect van de 

Romeinse cultuur vertrouwd gemaakt, namelijk de (westelijke) militaire traditie.  
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Deel III: Besluit 
 

 

Deze masterproef heeft een uitgebreid beschrijvend element, namelijk de militaire gemeenschap, en 

twee grote onderzoeksvragen. De militaire gemeenschap bestond uit ca. 30.000 actieve soldaten, 

10.000 veteranen en enkele 100.000den met hen verbonden burgers en slaven. Hiermee waren ze 

een significante minderheidsgroep binnen Britannia. Ze stonden als gemeenschap vrij apart van de 

andere gemeenschappen maar waren een hechte gemeenschap met sterke onderlinge sociale en 

economische banden. Hun leefomgeving was in de eerste plaats de militaire nederzettingen en 

colonia maar ze waren vrij mobiel. Een deel ervan diende in de staf van de gouverneur, die in 

Londinium zetelde. De initiële verovering ging langzaam en het was pas tegen het einde van de 

eerste eeuw n.Chr. dat de militaire zone vaste vorm kreeg, die door verdere campagnes nog 

fluctueerde. Er waren echter ook lange periodes met weinig tot geen gewapende conflicten, waarbij 

het leger toch op peil werd gehouden. Er werden vele stenen forten gebouwd die langdurig in 

gebruik bleven. De militaire gemeenschap vormde een echte community met eigen culturele 

kenmerken en waarden en een levensloop die gestructureerd werd door het militaire apparaat.  

 

Uit onze onderzoeksvraag naar het nederzettingsaspect van de militaire nederzetttingen hebben we 

geconcludeerd dat de antieken de militaire nederzettingen onmogelijk als steden in de stijl van de 

civitates beschouwden. Toch dragen ze veel elementen in zich die typerend waren voor het 

Romeinse stadsleven en ze konden dan ook makkelijk geconverteerd worden tot echte steden, zoals 

het geval was bij de colonia. De militaire vici en canabae die zich ontwikkelden naast de forten 

zorgden ervoor dat de militaire nederzettingen als een geheel het militaire overstegen en echte 

garnizoenssteden werden, met een onevenwichtige maar toch stedelijke aard. De militaire 

nederzettingen vertoonden vooral op materieel vlak deze urbane kenmerken, de uitingen van de 

cultureel-politieke dimensie bleven beperkt. 

 

Bij het behandelen van onze onderzoeksvraag naar het Romanisatie-effect van het Romeinse leger 

gingen we er a priori van uit dat simpelweg de aanwezigheid van het Romeinse leger Britannia al 

romaniseerde. Het was dan onze bedoeling te kijken hoe deze dynamiek werkte. Hierbij hebben we 

geleerd dat het Romanisatie-effect van het leger op de civiele elementen die niet tot de militaire 

gemeenschap behoorden, beperkt was. Het zuidoosten van Britannia was nochtans vrij 

geromaniseerd en materieel ontwikkeld maar wij betwijfelen dat het leger hier een sleutelrol in 

speelde. Welke dynamieken daar dan wel een rol speelden konden we in deze masterproef niet 

behandelen. Terug komend op het leger willen we nog eens aanhalen dat het een demografisch 

kleine maar substantiële en sociaal bevoorrechte gemeenschap was, naast andere gemeenschappen 

binnen Britannia. De levenswijze in de militaire gemeenschap was uitgesproken Romeins, terwijl een 

groot deel ervan, zowel onder de rangen van de soldaten als onder de niet-militairen uit de vici en 
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canabae, niet van Romeinse origine was. Sommige aspecten van het militaire leven, zoals de militaire 

religieuze kalender, waren universeel over het gehele Romeinse Rijk, andere waren eerder typerend 

voor de noordwestelijke provincies. Door het hoge aantal Germaanse hulptroepen was er ook in 

beperkte mate een germanisering van de niet-Germaanse troepen. Dat de meerderheid van de 

veteranen zich in of in de nabijheid van de militaire nederzettingen vestigde, in plaats van terug te 

keren naar hun streek van herkomst, toont aan dat ze door hun militaire dienst deel waren geworden 

van de militaire gemeenschap. Het is indrukwekkend hoe het Romeinse Rijk erin slaagde om de 

krachten van de door hun overwonnen volkeren voor hun eigen doelen in te zetten, waarbij deze 

troepen zo ook de Romeinse cultuur leerden kennen en trouw werden aan het Romeinse Rijk. Het 

gaat hier evenwel om een deelaspect van de Romeinse cultuur, namelijk de martiale tradities, die 

een deel vormden van de geschiedenis van Rome. Het leger was ook het instrument van de 

Romeinse keizer, waardoor trouw van de soldaten eerder bij hem kwam te liggen dan bij de 

Romeinse staat in het geheel. Het Romeinse leger zorgde dus voor een gedeeltelijke maar erg 

vruchtvolle Romanisatie, waarbij we niet alleen mogen denken aan de militairen maar ook aan de 

civiele elementen die ermee verbonden waren. 

 

Naast het bespreken van de militaire gemeenschap als een community op zich willen we, ook al is dit 

niet de opzet van deze masterproef, de relatie met de Britse gemeenschappen aankaarten. In het 

hoofdstuk over de Colonia hebben we gesteld dat we duidelijk twee verschillende gemeenschappen 

apart naast elkaar zien leven, wat zeker duidelijk werd tijdens de Boudiccaanse opstand, maar ook 

daarna nog het geval was. Eveneens meenden we dat deze tweespalt er ook elders moet geweest 

zijn. We moeten echter niet alleen kijken naar wat we wel waarnemen maar ook naar de non-events. 

Zo vinden wij het opvallend dat er na de Boudicaanse opstand geen andere grootschalige opstanden 

meer hebben plaatsgevonden in Britannia. Het is inderdaad zo dat de Boudicaanse opstand 

plaatsvond op een moment van verminderde militaire aanwezigheid in het zuiden en oosten van 

Britannia en dat na het verpletterende falen van de opstand, het Britse verzet in de touwen moet 

hebben gelegen. Toch zien we dat er op latere momenten van verminderde militaire aanwezigheid 

en crissisen in het Imperiaal systeem, zoals bijvoorbeeld rond 197 toen de gouverneur van Britannia, 

Clodius Albinus, een bod op de keizerstroon waagde, geen opstanden plaatsvonden, ondanks dat het 

verzet zich potentieel in die tijd terug had kunnen opbouwen. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden 

in de wereldgeschiedenis, bijvoorbeeld de Kaukasus onder de diverse vormen van Russische 

bezetting, waarbij de inheemse bevolking keer op keer in opstand kwam na bloedige onderdrukking. 

Dat dit elders zoals in Britannia en ook op andere plaatsen in het Imperium Romanum niet het geval 

was, is significant. Ook al geloven we niet dat de militaire en de Britse gemeenschappen ooit echt 

vermengd geraakten, moet er doorheen de decennia toch een zekere verandering hebben 

plaatsgevonden waarbij de Romeinse overheerser voldoende aanvaard geraakte. Dit betekent niet 

noodzakelijk dat de spanningen en frustraties verdwenen, maar significante gewapende conflicten 

vonden na de Boudicaanse opstand enkel nog plaats met de volkeren uit het niet bezette gedeelte in 

de verdere geschiedenis van Romeins Britannia. De militaire gemeenschap bleef volgens ons een 
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community op zichzelf, maar wel één die er in slaagde om op vredevolle wijze naast de andere 

gemeenschappen te leven.  

 

Waar is er nog ruimte voor nieuw onderzoek? Over de aanwezigheid en de kenmerken van het 

Romeinse leger en de forten is er reeds veel literatuur gepubliceerd, waardoor deze onderdelen het 

uitgebreidst aan bod komen in deze masterproef. Hoewel onze kennis uitdiepen steeds interessant is 

vormt dit niet de meest waardevolle onderzoekspiste. Wel zou een integraal analytisch werk een 

meerwaarde vormen voor de academische literatuur over Romeins Britannia. De Romeinse militaire 

gemeenschap kan en verdient het nog beter onderzocht te worden. Vooral de civiele elementen en 

interactie met andere gemeenschappen zijn onderbelicht. Er kunnen hier twee wegen in geslagen 

worden. Enerzijds kan de studie naar de Romeinse militaire gemeenschap als een community 

uitgebreid worden naar de krijgsverrichtingen en de sociale relaties die bestonden tussen militaire en 

civiele elementen in oorlogstijd. Anderzijds kan ook de militaire gemeenschap in vredestijd nog beter 

belicht worden. Het leven in de forten is goed gedocumenteerd maar het militaire leven daarbuiten 

kan nog beter onderzocht worden. Van onze twee onderzoeksvragen vinden we deze naar het 

Romanisatie-effect van het Romeinse leger de vruchtbaarste. Het zou zinvol zijn deze 

onderzoeksvraag over de grenzen van de provincies, in ons geval Britannia, te heffen en in 

vergelijkend perspectief te kijken hoe het Romanisatie-effect van het leger in de verschillende 

provincies werkte, waar de regionale verschillen en panimperiale gelijkenissen zaten en welke 

culturele uitwisselingsstromen het Romeinse leger nog faciliteerde. Ook het verschil in de impact op 

de militaire gemeenschap zelf enerzijds en de inheemse samenlevingen anderzijds is een interessant, 

maar moeilijk, studieobject. Het Romeinse leger blijft fascineren en er zal vast en zeker nog veel 

literatuur over verschijnen. Daarbij moeten de onderzoekers trachten af te wijken van de 

platgetreden paden. Wij hopen dat we in deze masterproef een verfrissende visie hebben gegeven 

op de militaire gemeenschap in Britannia.  
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Bijlagen 
 

 

Bijlage I: Bijkomende kaarten, tabellen en figuren 

 

Kaart I: De Tabula Peutingeriana 

 

 
Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 22. 
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Kaart II: Het Itinerarium Antonini 

 

 
Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 24. 
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Kaart III: De Ravenna kosmografie 

 

 
Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 30. 
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Kaart IV: Locaties inscpripties RIB I 

 

 

Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 152. 
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Kaart V: De Britse stammen en hun woongebied in de 1
ste

 eeuw n.Chr. 

 

 

Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 45. 
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Kaart VI: De civitates en voornaamste steden van Britannia 

 

 

Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 153. 
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Kaart VII: Militaire sites uit de Claudio-Neronische periode 43-68 

 

 

 

Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., pp. 88-89. 
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Kaart VIII: Militaire sites uit de Flavische periode 70-96 
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Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., pp. 98-99. 
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Kaart IX: Militaire sites uit de Trajaanse en Hadriaanse periode 100-138 
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Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., pp. 100-101. 
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Kaart X: De militaire sites in Schotland uit de eerste Antonijnse periode 142-155 

 

 

Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 127. 
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Kaart XI: De militaire sites in Schotland uit de tweede Antonijnse periode 158-163 

 

 

Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 128. 
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Kaart XII: De militaire sites uit de 3
de

 eeuw 
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Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., pp. 132-133. 

 

Kaart XIII: De legionaire en vexillatio forten in relatie tot de tribale  

gebieden en de belangrijkste vroege land- en zeeverbindingen 

 

 

Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 91. 



114 
 

Kaart XIV: Vindplaatsen van mijlstenen en de belangrijkste wegen in Britannia 

 

 

Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 176. 
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Kaart XV: Despreidng van badhuizen en mansio’s in en nabij forten 

 

 

Bron: Sommer C.S. Op. cit., kaarten. 
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Kaart XVI: De spreiding van Klassieke en kleine Romeinse tempels 

 

 

Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 284. 
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Kaart XVII: De spreiding van steenbakkerijen 

 

 

Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 218. 
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Kaart XVIII: De spreiding van villa’s 

 

 

Bron: Jones B. & Mattingly D. Op. cit., p. 241. 
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Tabel I: De huidige staat van archeologische kennis van de belangrijkste steden 

 

 

Bron: Mattingly D. Op. cit., pp. 268-269. 



120 
 

Tabel II: Schatting werkuren constructie legionair fort 

 

 

Bron: Shirley E. Op. cit., p. 140. 

 

Tabel III: Schatting werkuren bijkomend werk bij constructie legionair fort 

 

 

Bron: Shirley E. Op. cit., p. 110. 
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Tabel IV: Schattingen bouwmaterialen constructie legionair fort 

 

 

Bron: Shirley E. Op. cit., p. 143. 

 

Tabel V: Religieuze beleving in Britannia 

 

 

Bron: Mattingly D. Op. cit., p. 521. 
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Figuur I: Gedetailleerd grondplan legionair fort te Inchtuthil 

 

 

Bron: Shirley E. Op. Cit., p. 16. 

 

Figuur II: Plattegrond van Camulodunum 

 
Bron: Crummy 1980, p. 245.  
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Bijlage II: Bronnenmateriaal 

 

Literair 

 

-        Cassius Dio 
  

LXII, 2 
 

‘ρίδι θὐξικθ. πρόφαςισ δὲ τοῦ πολζμου ἐγζνετο ἡ διμευςισ τῶν χρθμάτων ἃ Κλαφδιοσ τοῖσ πρϊτοισ 
αὐτῶν ἐδεδϊκει· καὶ ἔδει καὶ ἐκεῖνα, ὥσ γε Δεκιανὸσ Κάτοσ ὁ τῆσ νιςου ἐπιτροπεφων ἔλεγεν, 

ἀναπόμπιμα γενζςκαι. διά τε οὖν τοῦτο, καὶ ὅτι ὁ Σενζκασ χιλίασ ςφίςι μυριάδασ ἄκουςιν ἐπὶ 
χρθςταῖσ ἐλπίςι τόκων δανείςασ ἔπειτ’ ἀκρόασ τε ἅμα αὐτὰσ καὶ βιαίωσ ἐςζπραςςεν ........’  

 
‘The ostensible cause of the war was the confiscation of money which Claudius had given to the 
leading Britons, but which now had to be repaid – so at least the Procurator of the island Decianus 
Catus claimed. For this reason, therefore, they rose in revolt, this and the fact that Seneca had lent 
them 10 million (drachmas = 40 million sesterces) they did not want in the hope of a good return, 
and had then called in the debt all at once an in a heavy-handed manner.’ 

  
LXXVI, 11,1 
               
‘ὁ δὲ δὴ Σεουῆροσ ἐπὶ Βρεττανίαν ἐςτράτευςε τοφσ τε παῖδασ ἐκδιαιτωμζνουσ ὁρῶν καὶ τὰ 
ςτρατεφματα ὑπὸ ἀργίασ ἐκλυόμενα, καίπερ εἰδὼσ ὅτι οὐκ ἀνακομιςκιςεται.' 
  
‘Seeing that his sons were becoming unruly and the army slack through inactivity, Severus made an 
expedition to Britain though he knew he would not return.’ 

  
LXXVI, 12, 1-2 
  
'δφο δὲ γζνθ τῶν Βρεττανῶν μζγιςτά εἰςι, Καλθδόνιοι καὶ Μαιάται· καὶ ἐσ αὐτὰ καὶ τὰ τῶν ἄλλων 
προςριματα ὡσ εἰπεῖν ςυγκεχϊρθκεν. οἰκοῦςι δὲ οἱ μὲν Μαιάται πρὸσ αὐτῷ τῷ διατειχίςματι ὃ τὴν 
νῆςον δίχῃ τζμνει, Καλθδόνιοι δὲ μετ’ ἐκείνουσ, καὶ νζμονται ἑκάτεροι ὄρθ ἄγρια καὶ ἄνυδρα καὶ 
πεδία ἔρθμα καὶ ἑλϊδθ, μιτε τείχθ μιτε πόλεισ μιτε γεωργίασ ἔχοντεσ, ἀλλ’ ἔκ τε νομῆσ καὶ κιρασ 
ἀκροδρφων τζ τινων ηῶντεσ· τῶν γὰρ ἰχκφων ἀπείρων καὶ ἀπλζτων ὄντων οὐ γεφονται. διαιτῶνται δὲ 
ἐν ςκθναῖσ γυμνοὶ καὶ ἀνυπόδθτοι, ταῖσ γυναιξὶν ἐπικοίνοισ χρϊμενοι καὶ τὰ γεννϊμενα πάντα 
κοινῶσ ἐκτρζφοντεσ. δθμοκρατοῦνταί τε ὡσ πλικει, καὶ λῃςτεφουςιν ἥδιςτα. καὶ διὰ τοῦτο ἄρχοντας 
τοὺς θρασυτάτους αἱροῦνται.' 
  
‘There are among the Britons two very large tribes, the Caledonians and the Maeatae. The names of 
the others have been merged as it were into these. The Maeatae for their part live near the wall 
which divides the island into two, and the Caledonians beyond them. Both tribes inhabit wild and 
waterless mountains and desolate marshy plains and possess neither walls nor cities, nor farms. 
Instead they live on their flocks, on game and in certain fruits, and though there are vast and limitless 
stocks of fish they do not eat them. They live in tents without clothes or shoes; they share their 
womenfolk and rear all offspring in common. Their form of government is for the most part 
democratic, and they have a great liking for plunder. For this reason they choose their boldest men 
to be their leaders.’ 
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LXXVII, 1, 1 
  
'μετὰ δὲ ταῦτα ὁ Ἀντωνῖνοσ πᾶςαν τὴν ἡγεμονίαν ἔλαβε· λόγῳ μὲν γὰρ μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ, τῷ δὲ δὴ 
ἔργῳ μόνοσ εὐκὺσ ἦρξε. καὶ πρὸσ μὲν τοὺσ πολεμίουσ κατελφςατο καὶ τῆσ χϊρασ αὐτοῖσ ἐξζςτθ καὶ τὰ 
φροφρια ἐξζλιπε' 
  
‘After this (the death of Severus), Antoninus assumed total control. In theory he ruled jointly with his 
brother, but in practice he was sole ruler from the start. The sources say he made peace with the 
enemy, withdrew from their territory and abandoned the forts *...+’ 

  
-        Herodianus 

  
III, 8, 2 

 

'διοικιςασ δὲ τὰ κατὰ Βρεττανίαν καὶ διελὼν ἐσ δφο ἡγεμονίασ τὴν τοῦ ἔκνουσ ἐξουςίαν' 
 

‘Having settled matters in Britain, Severus divided control of the province into two commands.’ 
  
III, 14, 1-2 

 
‘(1)  ἀςχάλλοντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τῷ τοιοφτῳ βίῳ τῶν παίδων καὶ τῇ περὶ τὰ κεάματα ἀπρεπεῖ ςπουδῇ 

ἐπιςτζλλει ὁ τῆσ Βρεττανίασ ἡγοφμενοσ, ςταςιάηειν τοὺσ ἐκεῖ βαρβάρουσ φάςκων, καὶ 
κατατρζχοντασ τὴν χϊραν λείαν τε ἀπάγειν καὶ πορκεῖν τὰ πλεῖςτα· δεῖςκαι τοίνυν χειρὸσ πλείονοσ 
πρὸσ βοικειαν τοῦ τόπου ἢ βαςιλικῆσ ἐπιδθμίασ.  
(2) ὁ δὲ Σεβῆροσ ἀςμζνωσ ταῦτα ἀκοφςασ, φφςει μὲν καὶ ἄλλωσ φιλόδοξοσ ὑπάρχων, καὶ μετὰ τὰσ 

ὑπὸ ἀνατολαῖσ καὶ ἄρκτῳ νίκασ καὶ προςθγορίασ βουλόμενοσ καὶ κατὰ Βρεττανῶν ἐγεῖραι τρόπαια, 

ἔτι δὲ καὶ τοὺσ υἱεῖσ ἀπαγαγεῖν τῆσ Ῥϊμθσ κζλων, ὡσ ἂν ἀνανιψειεν ἐν ςτρατιωτικῷ βίῳ καὶ 
ςϊφρονι ἀπαχκζντεσ τῆσ ἐν Ῥϊμῃ τρυφῆσ καὶ διαίτθσ, ἐπαγγζλλει τὴν ἐσ τὴν Βρεττανίαν ἔξοδον, 
πρεςβφτθσ τε ἤδθ ὢν καὶ ὑπὸ τῆσ ἀρκρίτιδοσ νόςου κάμνων· ἀλλὰ τὰ τῆσ ψυχῆσ αὐτοῦ ἔρρωτο ὑπὲρ 
πάντα’ 

 
‘(1) Severus was becoming disturbed by the lifestyle of his sons and their unseemly enthusiasm for 
public spectacles, when the Governor of Britain sent word to him that the barbarians were in revolt 
and that they were overrunning the country, looting it and causing widespread havoc. He therefore 
requested additional forces to protect the place or a visitation by the Emperor.  
(2) Severus was pleased to hear this, for besides a natural lover of glory, he wanted to raise some 
victory-trophies at the expense of the Britons to add to the victories and titles won in the east and 
north. Then again, he wanted to get his sons away from Rome so that they might come to their 
senses amidst the disciplined life of the army, once they were away from the luxury and high life of 
Rome. For this reason he announced the expedition to Britain, even though he was by now an old 
man and suffering from gout. When it came to enthusiasm, however, he had more spirit than any 
young man.’ 

  
-        Pausanias 
 
Graeciae descriptio (Ἑλλάδοσ περιιγθςισ), 10, 4, 1 
 

‘ηούηοιρ μὲν δὴ ηοιαῦηα ὑπῆπσεν ἐρ μνήμην· ζηάδια δὲ ἐκ Χαιπωνείαρ εἴκοζιν ἐρ Πανοπέαρ 

ἐζηὶ πόλιν Φωκέων, εἴγε ὀνομάζαι ηιρ πόλιν καὶ ηούηοςρ οἷρ γε οὐκ ἀπσεῖα οὐ γςμνάζιόν 

ἐζηιν, οὐ θέαηπον οὐκ ἀγοπὰν ἔσοςζιν, οὐσ ὕδωπ καηεπσόμενον ἐρ κπήνην, ἀλλὰ ἐν ζηέγαιρ 

κοίλαιρ καηὰ ηὰρ καλύβαρ μάλιζηα ηὰρ ἐν ηοῖρ ὄπεζιν, ἐνηαῦθα οἰκοῦζιν ἐπὶ σαπάδπᾳ. ὅμωρ 
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δὲ ὅποι γε ηῆρ σώπαρ εἰζὶν αὐηοῖρ ἐρ ηοὺρ ὁμόποςρ, καὶ ἐρ ηὸν ζύλλογον ζςνέδποςρ καὶ οὗηοι 

πέμποςζι ηὸν Φωκικόν. καὶ γενέζθαι μὲν ηῇ πόλει ηὸ ὄνομα λέγοςζιν ἀπὸ ηοῦ Ἐπειοῦ παηπόρ, 

αὐηοὶ δὲ οὐ Φωκεῖρ, Φλεγύαι δὲ εἶναι ηὸ ἐξ ἀπσῆρ καὶ ἐρ ηὴν γῆν διαθς γεῖν θαζι ηὴν Φωκίδα 

ἐκ ηῆρ πσομενίαρ’ 
 
‘Such were the memorable exploits of the Phocians. From Chaeroneia it is twenty stades to 
Panopeus, a city of the Phocians, if one can give the name of city to those who possess no 
government offices, no gymnasium, no theater, no market-place, no water descending to a fountain, 
but live in bare shelters just like mountain cabins, right on a ravine. Nevertheless, they have 
boundaries with their neighbors, and even send delegates to the Phocian assembly. The name of the 
city is derived, they say, from the father of Epeius, and they maintain that they are not Phocians, but 
were originally Phlegyans who fled to Phocis from the land of Orchomenus.304’ 
 
-        Scriptores Historiae Augustae 

  
Hadrianus, 11, 2 

 
‘ergo conversis regio more militibus Brittaniam petit, in qua multa correxit murum que per octoginta 
milia passuum primus duxit, qui barbaros Romanos que divideret.’ 

 
‘*…+ and so, having reformed the army in the manner of a king, Hadrian set out for Britain. There he 
corrected many faults and was the first to build a wall, 80 miles long, to separate the Romans and 
barbarians.’  

  
Antoninus Pius, 5, 4 

 
‘per legatos suos plurima bella gessit. nam et Brittannos per Lollium Urbicum vicit legatum alio muro 
cespiticio’ 

 
‘Antoninus waged a large number of wars through his governors. Through the governor Lollius 
Urbicus he defeated the Britons, and having driven back the barbarians, he built another wall, this 
time of turf.’ 
 
-        Suetonius 
  
Claudius, 17 

 
‘Expeditionem unam omnino suscepit eam que modicam. cum decretis sibi a senatu ornamentis 
triumphalibus leuiorem maiestati principali titulum arbitraretur uellet que iusti triumphi decus, unde 
adquireret Britanniam potissimum elegit, neque temptatam ulli post Diuum Iulium et tunc 
tumultuantem ob non redditos transfugas. *…+ inde transmisit ac sine ullo proelio aut sanguine intra 
paucissimos dies parte insulae in deditionem recepta, sexto quam profectus erat mense Romam 
rediit triumphauit que maximo apparatu.’ 

 
‘He undertook but a single campaign, and a minor one at that. The Senate voted him the triumphal 
ornaments for it, but he considered the honour beneath his dignity as emperor and wanted the glory 
of a proper triumph. So, as the best place for gaining this he chose Britain, which no one had 
attempted to invade since the deified Julius, and which was in uproar at the time as a result of the 
Roman refusal to return certain fugitives. *…+ From there (Boulogne), he crossed to Britain. In the 

                                                           
304

 Deze vertaling kan gevonden worden op de website Perseus Digital Library: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ (laatst geraadpleegd op 6/1/2011). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/entityvote?doc=Perseus:text:1999.01.0160:book=10:chapter=4:section=1&auth=tgn,4003963&n=1&type=place
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/entityvote?doc=Perseus:text:1999.01.0160:book=10:chapter=4:section=1&auth=tgn,7011034&n=1&type=place
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space of a very few days he received the surrender of part of the island without a single battle or any 
bloodshed, returned to Rome within six months of setting out, and celebrated his triumph with the 
greatest of pomp.’ 

  
Nero, 18 

 
‘Augendi propagandi que imperii neque uoluntate ulla neque spe motus umquam, etiam ex Britannia 
deducere exercitum cogitauit, nec nisi uerecundia, ne obtrectare parentis gloriae uideretur, destitit.’ 

 
‘He was never moved by any desire or hope of increasing the empire. He even considered 
withdrawing from Britain, and only refrained from doing so out of deference – so that he should not 
appear to be belittling his father’s glory.’ 

  
Vespasianus, 4 

 
‘Claudio principe Narcissi gratia legatus legionis in Germaniam missus est; inde in Britanniam 
translatus tricies cum hoste conflixit. duas ualidissimas gentes super que uiginti oppida et insulam 
Vectem Britanniae proximam in dicionem redegit partim Auli Plauti legati consularis partim Claudi[i] 
ipsius ductu. quare trium phalia ornamenta et in breui spatio duplex sacerdotium accepit, praeterea 
consulatum, quem gessit per duos nouissimos anni menses.’ 

 
‘In the reign of Claudius, Vespasian was sent to Germany as a legionary Legate through the influence 
of Narcissus. From there he was transferred to Britain and fought the enemy on thirty occasions. He 
reduced to submission two powerful tribes, more than twenty towns, and the Island of Vectis (Wight) 
which is very close to Britain, this partly under the command of Claudius himself. For this he received 
triumphal insignia and shortly afterwards two priesthoods in addition to the consulship, which he 
held for the last two months of the year.’ 

  
Titus, 4,1 

 
‘Tribunus militum et in Germania et in Britannia meruit summa*e+ industriae nec minore 
modestiae[t] fama, sicut apparet statuarum et imaginum eius multitudine ac titulis per utramque 
prouinciam.’ 

 
‘As a military Tribune in both Germany and Britain Titus gained a reputation for hard work no less 
than for his unassuming behavior, as is clear from inscriptions and numerous statues and busts of 
him in both provinces.’ 
  
-        Tacitus 
  
Agricola, 13-21 

 
‘(13) Ipsi Britanni dilectum ac tributa et iniuncta imperii munia impigre obeunt, si iniuriae absint. has 
aegre tolerant, iam domiti ut pareant, nondum ut serviant. igitur primus omnium Romanorum divus 
Iulius cum exercitu Britanniam ingressus, quamquam prospera pugna terruerit incolas ac litore 
potitus sit, potest videri ostendisse posteris, non tradidisse. mox bella civilia et in rem publicam versa 
principum arma, ac longa oblivio Britanniae etiam in pace. consilium id divus Augustus vocabat, 
Tiberius praeceptum. Agitasse Gaium Caesarem de intranda Britannia satis constat, ni velox ingenio 
mobili paenitentiae, et ingentes adversus Germaniam conatus frustra fuissent. divus Claudius auctor 
iterati operis, transvectis legionibus auxiliis que et adsumpto in partem rerum Vespasiano, quod 
initium venturae mox fortunae fuit: domitae gentes, capti reges et monstratus fatis Vespasianus. 
Consularium primus Aulus Plautius praepositus ac subinde Ostorius Scapula, uterque bello egregius, 
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redacta que paulatim in formam provinciae proxima pars Britanniae, addita insuper veteranorum 
colonia. quaedam civitates Togidumno regi donatae (is ad nostram usque memoriam fidissimus 
mansit), vetere ac iam pridem recepta populi Romani consuetudine, ut haberet instrumenta 
servitutis et reges. mox Didius Gallus parta a prioribus continuit, paucis admodum castellis in 
ulteriora promotis, per quae fama aucti officii quaereretur. 
(14) Consularium primus Aulus Plautius praepositus ac subinde Ostorius Scapula, uterque bello 
egregius, redacta que paulatim in formam provinciae proxima pars Britanniae, addita insuper 
veteranorum colonia. quaedam civitates Togidumno regi donatae (is ad nostram usque memoriam 
fidissimus mansit), vetere ac iam pridem recepta populi Romani consuetudine, ut haberet 
instrumenta servitutis et reges. mox Didius Gallus parta a prioribus continuit, paucis admodum 
castellis in ulteriora promotis, per quae fama aucti officii quaereretur. Didium Veranius excepit, is 
que intra annum exstinctus est. Suetonius hinc Paulinus biennio prosperas res habuit, subactis 
nationibus firmatis que praesidiis; quorum fiducia Monam insulam ut vires rebellibus ministrantem 
adgressus terga occasioni patefecit. Namque absentia legati remoto metu Britanni agitare inter se 
mala servitutis, conferre iniurias et interpretando accendere: nihil profici patientia nisi ut graviora 
tamquam ex facili tolerantibus imperentur. singulos sibi olim reges fuisse, nunc binos imponi, e 
quibus legatus in sanguinem, procurator in bona saeviret. aeque discordiam praepositorum, aeque 
concordiam subiectis exitiosam. Alterius manum centuriones, alterius servos vim et contumelias 
miscere. nihil iam cupiditati, nihil libidini exceptum. 
(15) Namque absentia legati remoto metu Britanni agitare inter se mala servitutis, conferre iniurias 
et interpretando accendere: nihil profici patientia nisi ut graviora tamquam ex facili tolerantibus 
imperentur. singulos sibi olim reges fuisse, nunc binos imponi, e quibus legatus in sanguinem, 
procurator in bona saeviret. aeque discordiam praepositorum, aeque concordiam subiectis 
exitiosam. Alterius manum centuriones, alterius servos vim et contumelias miscere. nihil iam 
cupiditati, nihil libidini exceptum. in proelio fortiorem esse qui spoliet; nunc ab ignavis plerumque et 
imbellibus eripi domos, abstrahi liberos, iniungi dilectus tamquam mori tantum pro patria 
nescientibus. Quantulum enim transisse militum, si et se Britanni numerent? Sic Germanias 
excussisse iugum; et flumine, non Oceano defendi. sibi patriam coniuges parentes, illis avaritiam et 
luxuriam causas belli esse. Recessuros, ut divus Iulius recessisset, modo virtutem maiorum suorum 
aemularentur. 
(16) His atque talibus in vicem instincti, Boudicca generis regii femina duce (neque enim sexum in 
imperiis discernunt) sumpsere universi bellum, ac sparsos per castella milites consectati, expugnatis 
praesidiis ipsam coloniam invasere ut sedem servitutis, nec ullum in barbaris ingeniis saevitiae genus 
omisit ira et victoria. quod nisi Paulinus cognito provinciae motu propere subvenisset, amissa 
Britannia foret. quam unius proelii fortuna veteri patientiae restituit, tenentibus arma plerisque, 
quos conscientia defectionis et proprius ex legato timor agitabat, ne quamquam egregius cetera 
adroganter in deditos et ut suae cuiusque iniuriae ultor durius consuleret. missus igitur Petronius 
Turpilianus tamquam exorabilior et delictis hostium novus eo que paenitentiae mitior, compositis 
prioribus nihil ultra ausus Trebellio Maximo provinciam tradidit. Trebellius segnior et nullis castrorum 
experimentis comitate quadam curandi provinciam tenuit. didicere iam barbari quoque ignoscere 
vitiis blandientibus, et interventus civilium armorum praebuit iustam segnitiae excusationem; sed 
discordia laboratum, cum adsuetus expeditionibus miles otio lasciviret. Trebellius, fuga ac latebris 
vitata exercitus ira indecorus atque humilis, precario mox praefuit, ac velut pacta exercitus licentia 
ducis salute, [et] seditio sine sanguine stetit. nec Vettius Bolanus, manentibus adhuc civilibus bellis, 
agitavit Britanniam disciplina: eadem inertia erga hostes, similis petulantia castrorum, nisi quod 
innocens Bolanus et nullis delictis invisus caritatem paraverat loco auctoritatis.  
(17) Sed ubi cum cetero orbe Vespasianus et Britanniam recuperavit, magni duces, egregii exercitus, 
minuta hostium spes. Et terrorem statim intulit Petilius Cerialis, Brigantum civitatem, quae 
numerosissima provinciae totius perhibetur, adgressus. Multa proelia, et aliquando non incruenta; 
magnam que Brigantum partem aut victoria amplexus est aut bello. et Cerialis quidem alterius 
successoris curam famam que obruisset: subiit sustinuit que molem Iulius Frontinus, vir magnus, 
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quantum licebat, validam que et pugnacem Silurum gentem armis subegit, super virtutem hostium 
locorum quoque difficultates eluctatus.  
(18) Hunc Britanniae statum, has bellorum vices media iam aestate transgressus Agricola invenit, 
cum et milites velut omissa expeditione ad securitatem et hostes ad occasionem verterentur. 
Ordovicum civitas haud multo ante adventum eius alam in finibus suis agentem prope universam 
obtriverat, eo que initio erecta provincia. et quibus bellum volentibus erat, probare exemplum ac 
recentis legati animum opperiri, cum Agricola, quamquam transvecta aestas, sparsi per provinciam 
numeri, praesumpta apud militem illius anni quies, tarda et contraria bellum incohaturo, et plerisque 
custodiri suspecta potius videbatur, ire obviam discrimini statuit, contractis que legionum vexillis et 
modica auxiliorum manu, quia in aequum degredi Ordovices non audebant, ipse ante agmen, quo 
ceteris par animus simili periculo esset, erexit aciem. caesa que prope universa gente, non ignarus 
instandum famae ac, prout prima cessissent, terrorem ceteris fore, Monam insulam, <a> cuius 
possessione revocatum Paulinum rebellione totius Britanniae supra memoravi, redigere in 
potestatem animo intendit. sed, ut in subitis consiliis, naves deerant. ratio et constantia ducis 
transvexit. depositis omnibus sarcinis lectissimos auxiliarium, quibus nota vada et patrius nandi usus, 
quo simul se que et arma et equos regunt, ita repente immisit, ut obstupefacti hostes, qui classem, 
qui naves, qui mare exspectabant, nihil arduum aut invictum crediderint sic ad bellum venientibus. 
ita petita pace ac dedita insula clarus ac magnus haberi Agricola, quippe cui ingredienti provinciam, 
quod tempus alii per ostentationem et officiorum ambitum transigunt, labor et periculum placuisset. 
nec Agricola prosperitate rerum in vanitatem usus expeditionem aut victoriam vocabat victos 
continuisse; ne laureatis quidem gesta prosecutus est, sed ipsa dissimulatione famae famam auxit, 
aestimantibus quanta futuri spe tam magna tacuisset. 
(19) Ceterum animorum provinciae prudens, simul que doctus per aliena experimenta parum profici 
armis, si iniuriae sequerentur, causas bellorum statuit excidere. a se suis que orsus primam domum 
suam coercuit, quod plerisque haud minus arduum est quam provinciam regere. nihil per libertos 
servos que publicae rei, non studiis privatis nec ex commendatione aut precibus centurionem milites 
ve <ad>scire, sed optimum quemque fidissimum putare. omnia scire, non omnia exsequi. parvis 
peccatis veniam, magnis severitatem commodare; nec poena semper, sed saepius paenitentia 
contentus esse; officiis et administrationibus potius non peccaturos praeponere, quam damnare cum 
peccassent. frumenti et tributorum exactionem aequalitate munerum mollire, circumcisis quae in 
quaestum reperta ipso tributo gravius tolerabantur. namque per ludibrium adsidere clausis horreis et 
emere ultro frumenta ac luere pretio cogebantur; divortia itinerum et longinquitas regionum 
indicebatur, ut civitates proximis hibernis in remota et avia deferrent, donec quod omnibus in 
promptu erat paucis lucrosum fieret.  
(20) Haec primo statim anno comprimendo egregiam famam paci circumdedit, quae vel incuria vel 
intolerantia priorum haud minus quam bellum timebatur. sed ubi aestas advenit, contracto exercitu 
multus in agmine, laudare modestiam, disiectos coercere; loca castris ipse capere, aestuaria ac silvas 
ipse praetemptare; et nihil interim apud hostes quietum pati, quo minus subitis excursibus 
popularetur, atque ubi satis terruerat, parcendo rursus invitamenta pacis ostentare. quibus rebus 
multae civitates, quae in illum diem ex aequo egerant, datis obsidibus iram posuere, et praesidiis 
castellis que circumdatae, tanta ratione cura que, ut nulla ante Britanniae nova pars <pariter> 
inlacessita transierit.  
(21) Sequens hiems saluberrimis consiliis adsumpta. namque ut homines dispersi ac rudes eo que in 
bella faciles quieti et otio per voluptates adsuescerent, hortari privatim, adiuvare publice, ut templa 
fora domos exstruerent, laudando promptos, castigando segnes. ita honoris aemulatio pro 
necessitate erat. iam vero principum filios liberalibus artibus erudire, et ingenia Britannorum studiis 
Gallorum anteferre, ut qui modo linguam Romanam abnuebant, eloquentiam concupiscerent. inde 
etiam habitus nostri honor et frequens toga; paulatim que discessum ad delenimenta vitiorum, 
porticus et balinea et conviviorum elegantiam. Id que apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars 
servitutis esset.’ 
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‘(13) The Britons themselves readily submit to recruitment into the army, paying tribute, and 
obligations imposed by the government so long as there are no abuses: these they do not take kindly 
to since the they have been broken to obedience but not yet to slavery. The deified Julius (Caesar) 
was indeed the first Roman to enter Britain with an army, but though he intimidated the inhabitants 
by a victory and gained control of the coast, it is clear he merely pointed it out to those who came 
after him; he did not bequeath it to them. Soon came the civil wars, and the arms of leading men 
were turned against the state. Britain long remained consigned to oblivion even when peace 
returned. The deified Augustus called this ‘policy’, Tiberius an ‘injunction’. It is common knowledge 
that Gaius Caesar (Caligula) entertained thoughts of entering Britain, but his fickle mind was prone to 
rapid vacillations and his grand enterprise against Germany had failed. The deified Claudius was in 
fact the one responsible for this great undertaking. Legions and auxiliary forces were shipped across; 
Vespasian was enrolled to share the undertaking, the first step towards his future imperial rank. 
Tribes were subjugated, kings taken prisoner, and Vespasian singled out by fate. 
(14) The first governor of consular rank appointed was Aulus Plautius, and after him Ostorius Scapula, 
both of them outstanding military figures. (Under them) the nearest parts of Britain were gradually 
formed into a province, and in addition a colony of veterans was founded. Certain tribal areas were 
given to King Cogidubnus – he in fact remained totally loyal down to our times – in accordance with 
the Roman People’s old and long-standing policy of making even kings their agents in enslaving 
peoples. Next Didius hung on to what had been won by his predecessors, pushing forward at most a 
few forts to more advanced positions, and by this sought to gain credit for enlarging his sphere of 
operations. Didius was succeeded in turn by Veranius, and within a year he was dead. After him 
Suetonius Paulinus enjoyed two years of success, subduing tribes and strengthening garrisons. 
Encouraged by these successes he attacked the island of Mona (Anglesey) which was providing the 
resistance with supplies, but thereby he exposed his rear to surprise attack. 
(15) With their fears allayed by the absence of the governor the Britons began to brood upon the 
evils of slavery, to compare the injuries they suffered and to make them worse by dwelling on them. 
There was nothing to be gained by submission (they said) except heavier impositions upon a people 
that seemed to endure them without murmur. At one time they used to have one king, but now two 
were set over them – a Governor to vent his fury on their blood, a Procurator on their property. 
Whether these overlords worked as a team or were at each other’s throat was equally ruinous for 
those under them. The agents of either, centurions on one side, slaves on the other, added insult to 
injury. There was nothing safe from their avarice and lust. In battle it is the stronger who gets the 
spoils, but now their homes were being seized, their children abducted, recruitment imposed by men 
who for most part were unwarlike cowards, as if it were only for their own country that the Britons 
did not know how to die. What a small band of Romans had crossed over, if the Britons reckoned 
their own numbers. By doing this Germany had thrown off the yoke, and yet it had only a river to 
defend it, not the Ocean. The Britons had their homeland, wives, parents to fight for; the Romans 
only greed and self-indulgence. They would withdraw as the deified Julius had done if only the 
Britons matched the valour of their ancestors. They should not be put off by the outcome of one or 
two battles: the successful possess greater dash, but the unfortunate have the greater staying power. 
Now at last even the gods were taking pity on the Britons – they were keeping the Roman 
commander away with his army tied up in another island. The Britons themselves had already taken 
the most difficult step in getting down and making plans, and in a venture of that kind detection was 
more perilous than taking the plunge. 
(16) Inciting one another in turn by these and similar arguments, they all rose on arms under the 
leadership of Boudicca, a woman of royal descent – they do not in fact make any distinction of sex 
among their leaders. They sought out those soldiers scattered about in small forts, stormed fortified 
positions, and swooped upon the colony (Camulodunum) itself as being the fountainhead of their 
enslavement. In their anger and (the elation that sprang from) their victory there was no form of 
barbarous savagery they failed to indulge. Indeed, had not Paulinus quickly come to the rescue on 
receiving news of the uprising in the province, Britain would have been lost. In the event the 
favourable outcome of a single battle restored the province to its old submission. Many of the 
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Britons, however, did not lay down their arms; their feelings of guilt at the rebellion and their 
particular fear of the governor kept them in a state of apprehension that for all his outstanding 
qualities in other respects he would take a high-handed attitude towards those who surrendered 
and, as a man who avenged every injury done to himself, would act with great harshness. Petronius 
Turpilianus was therefore sent, ostensibly because of his greater readiness to listen to pleas, and 
since he had not witnessed the crimes of the enemy, he would for that very reason be more lenient 
to those who repented their previous actions. He settled the earlier upheaval but ventured no 
further moves before handing over the province to Trebellius Maximus. Trebellius was even less 
inclined to action and had no military experience; instead he kept the province going by a rather 
easy-going administration. The natives too now learned to condone seductive vices, and the period 
of civil war (AD 68-69) provided a valid excuse for his inactivity. However, a serious situation 
developed as a result of mutiny, when the troops, accustomed as they were to campaigning, became 
restive through having nothing to do. Though he was able to avoid the wrath of his army by fleeing 
and going into hiding, Trebellius was despised and humiliated as a result. Thereafter he governed 
under sufferance with an agreement, as it were, being reached that gave the army licence to indulge 
itself, the commander his life; and so the mutiny came to an end without bloodshed. Vettius Bolanus 
likewise refrained from troubling Britain by enforcing discipline while the civil wars continued. There 
was the same lack of response to the enemy, the same insubordination on military quarters. The only 
difference was that Bolanus, through his innocuous character, had done nothing to stir hatred 
against him, and so won affection of not obedience. 
(17) When, however, Vespasian recovered Britain along with the rest of the world, there was a run of 
great commanders, outstanding armies, and a slump in the hopes of the enemy. Petilius Cerialis at 
once instilled a feeling of terror by attacking the territory of the Brigantes, said to be the most 
populous of the whole province. There were numerous battles, some of them bloody, and a large 
part of Brigantian territory was either annexed or overrun. Cerialis indeed would have overshadowed 
the administration and repute of any other successor, but Julius Frontinus, a man who reached the 
pinnacle of greatness that was then possible, shouldered and bore the burden. By force of arms he 
reduced the powerful and warlike tribe of the Silures, surmounting not only the valour of the enemy 
but also the difficulties of the terrain. 
(18) This then was the state of Britain and the twists and turns of warfare that Agricola discovered 
when, with summer already half over, he crossed over to it. The army was turning to thoughts of 
relaxations as though campaigning was over, the enemy to thoughts of what the opportunity offered. 
Shortly before the arrival of Agricola the tribe of the Ordovices had destroyed practically a whole 
cavalry wing that was stationed in their territory, and from this initial stroke the province was in a 
state of tension. Those (natives) who wanted war applauded the action and waited to see how the 
new governor would react. For his part, though summer was over and detachments were scattered 
throughout the province, though soldiers assumed campaigning for that year was over – all factors 
that would delay or hinder military activity – and most people thought it better simply to keep 
suspect districts under control, Agricola nevertheless decided to confront this dangerous situation. 
He drew together detachments from the legions and a small band of auxiliaries, and since the 
Ordovices did not dare to descend onto the plain, he marched his troops uphill – himself at their 
front, so as to inspire them with courage equal to his own by sharing the danger. Practically the 
whole tribe was cut down. Then, realising the necessity of following up the prestige gained and that 
the degree of terror his future actions would inspire depended on the outcome of his first campaign, 
he resolved to reduce the island Mona (Anglesey), from the occupation of which, as mentioned 
above, Paulinus had been recalled by the revolt of all Britain. However as is usual with hastily-formed 
schemes, there were no ships available, but by means of planning and determination the commander 
got his troops across. First, all the baggage was unloaded; then those auxiliaries in particular were 
chosen out who had knowledge of shallows and an inbred swimming ability, by which they could 
manage themselves, their arms and their horses. These Agricola sent in so unexpectedly that the 
enemy, who were expecting a fleet of ships and naval action, in their astonishment thought nothing 
was too arduous or invincible for men who approached warfare in such a fashion. For this reason 
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they sued for peace and surrendered the island. Agricola for his part was hailed as a brilliant and 
great man; for on his arrival in the province, a time that others spend in pomp and a round of 
ceremonies, he had chosen hard work and danger. Nor did Agricola use his success for self-
aggrandisement, or label as a campaign of victory his containment of those already conquered; he 
did not adorn his exploits with laurel-decked despatches. Yet his very reluctance to court fame 
served in fact to increase his fame when people considered how great his hopes for the future must 
be if he passed over in silence an achievement so great. 
(19) On the other hand Agricola well understood the feelings of the province and at the same time 
learned from the experience of others that there was little to be gained from force of arms if this was 
followed by injustice. He therefore determined to eliminate the causes of war. Beginning with 
himself and his staff he first put his own house in order, a task most governors find no less difficult 
than the administration of the province. He made no use of freedmen or slaves in the transaction of 
official business; he took no centurion or soldier onto his staff as a result of personal feelings, 
recommendation or petitions. Instead, he considered the best individuals would be most worthy of 
his trust. He knew everything, but did not always follow up what he knew; minor wrongdoing he 
pardoned; serious offences he dealt with severely. Nor was punishment his invariable reaction; more 
often than not he was content with repentance. He would rather appoint to official duties and 
administrative positions those not likely to go wrong than to punish them when they did so. He made 
the collection of the corn tax and tribute less onerous by spreading the burden fairly and cutting out 
schemes aimed at private gain, which proved a greater source of resentment than the tribute itself. 
For instance, the natives were forced to go through the farce of sitting outside locked granaries and 
actually buy grain, thereby discharging their obligations by the payment of money. Alternatively, out-
of-the-way routes and distant regions were stipulated, so that tribal areas made their deliveries to 
remote and inaccessible stations even though there were winter quarters close at hand. As a result 
an obligation that should have been easy for all was turned into a source of profit for a few. 
(20) By checking these abuses immediately in his first year Agricola invested the idea of peace with 
an honourable reputation; this, through the negligence or arrogance of previous governors, had been 
feared no less then war. When, however, summer came, he collected his army and was constantly in 
the line of march, praising discipline and urging on stragglers. He himself chose the sites for camps, 
and he personally reconnoitred estuaries and forests; yet all the while he allowed the enemy no 
respite from the devastation of sudden attacks. Then, once he had inspired in them a sufficient 
degree of terror, he showed them the attractions of peace by applying clemency. In this way many 
tribes which up to that time had been independent handed over hostages and set aside their 
hostility. They were then surrounded by garrisons and forts with such systematic thoroughness that 
this was the first time a newly annexed part of Britain had submitted without suffering attacks (from 
its neighbours as a result). 
(21) The following winter was taken up with schemes to bring about improvement (in social 
conditions). So as to accustom the population, which was scattered, uncivilised, and for that reason 
prone to engage in warfare, to peaceful inactivity through the provision of amenities, Agricola gave 
private encouragement and official assistance to the construction of temples, forums and houses. 
This he did by praising the energetic and reproving those slow to act. In this way competition for his 
favour took place of coercion. Further, he began to educate the sons of the nobility in the liberal arts 
and expressed a preference for the natural abilities of the Britons over the trained skills of the Gauls. 
As a result, those who till recently had rejected the Latin language, now aspired to fluency in it. Then 
again, our mode of dress came to be esteemed and the toga became a frequent sight. So, gradually 
they were diverted towards the enticements of vice: porticoes, baths, and elegant banquets. All this 
among the unsuspecting natives passed for civilisation, when in fact it was an aspect of their 
enslavement.’ 
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Annales, XII, 32 
 

‘Ceterum clade Icenorum compositi qui bellum inter et pacem dubitabant, et ductus in Decangos 
exercitus. vastati agri, praedae passim actae, non ausis aciem hostibus, vel, si ex occulto carpere 
agmen temptarent, punito dolo. iam que ventum haud procul mari, quod Hiberniam insulam 
adspectat, cum ortae apud Brigantas discordiae retraxere ducem destinationis certum, ne nova 
moliretur nisi prioribus firmatis. et Brigantes quidem, paucis qui arma coeptabant interfectis, in 
reliquos data venia, resedere: Silurum gens non atrocitate, non clementia mutabatur, quin bellum 
exerceret castris que legionum premenda foret. id quo promptius veniret, colonia Camulodunum 
valida veteranorum manu deducitur in agros captivos, subsidium adversus rebelles et imbuendis 
sociis ad officia legum.’ 

  
‘However, the defeat of the Iceni quietened those who were hesitating between peace and war, and 
the army was led against the Decangi (Deceangli). Their territory was devastated, and booty seized 
far and wide, while the enemy dared not risk an open engagement and, if they attempted to harass 
the Roman column by stealth, their treachery was punished. At this point the army was not far from 
the sea which looks across to Ireland, but trouble among the Brigantes caused the Roman 
commander to turn back, resolves as he was not to undertake new ventures unless earlier gains were 
fully secured. The Brigantes for their part settled down again once those who had taken up arms 
were killed and the rest pardoned. However, neither harsh treatment nor mercy made any difference 
to the tribe of the Silures. Instead, they carried on the war, and had to be held in check by a legionary 
fortress. To achieve this end more easily a colony with a strong corps of veterans was established on 
captured land at Camulodunum (Colchester), as a bulwark against revolt and to familiarise the 
(native) allies with their legal duties.’ 

  
XIV, 31-32 

 
‘(31) Rex Icenorum Prasutagus, longa opulentia clarus, Caesarem heredem duas que filias scripserat, 
tali obsequio ratus regnum que et domum suam procul iniuria fore. quod contra vertit, adeo ut 
regnum per centuriones, domus per servos velut capta vastarentur. iam primum uxor eius Boudicca 
verberibus adfecta et filiae stupro violatae sunt; praecipui quique Icenorum, quasi cunctam regionem 
muneri accepissent, avitis bonis exuuntur, et propinqui regis inter mancipia habebantur. qua 
contumelia et metu graviorum, quando in formam provinciae cesserant, rapiunt arma, commotis ad 
rebellationem Trinovantibus et qui alii nondum servitio fracti resumere libertatem occultis 
coniurationibus pepigerant, acerrimo in veteranos odio. quippe in coloniam Camulodunum recens 
deducti pellebant domibus, exturbabant agris, captivos, servos appellando, foventibus impotentiam 
veteranorum militibus similitudine vitae et spe eiusdem licentiae. ad hoc templum divo Claudio 
constitutum quasi arx aeternae dominationis adspiciebatur, delecti que sacerdotes specie religionis 
omnes fortunas effundebant. nec arduum videbatur exscindere coloniam nullis munimentis saeptam; 
quod ducibus nostris parum provisum erat, dum amoenitati prius quam usui consulitur. 
(32) Inter quae nulla palam causa delapsum Camuloduni simulacrum Victoriae ac retro conversum, 
quasi cederet hostibus. et feminae in furore<m> turbatae adesse exitium canebant, externos que 
fremitus in curia eorum auditos, consonuisse ululatibus theatrum visam que speciem in aestuario 
Tamesae subversae coloniae; iam Oceanus cruento adspectu, ac labente aestu humanorum 
corporum effigies relictae, ut Britanni<s> ad spem, ita veterani<s> ad metum trahebantur. sed quia 
procul Suetonius aberat, petivere a Cato Deciano procuratore auxilium. ille haud amplius quam 
ducentos sine iustis armis misit; et inerat modica militum manus. tutela templi freti, et impedientibus 
qui occulti rebellionis conscii consilia turbabant, neque fossam aut vallum praeduxerunt, neque motis 
senibus et feminis iuventus sola restitit: quasi media pace incauti multitudine barbarorum 
circumveniuntur. et cetera quidem impetu direpta aut incensa sunt: templum, in quo se miles 
conglobaverat, biduo obsessum expugnatum que. et victor Britannus, petil<l>io Ceriali, legato 
legionis nonae, in subsidium adventanti obvius, fudit legionem, et quod peditum interfecit: Cerialis 
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cum equitibus evasit in castra et munimentis defensus est. qua clade et odiis provinciae, quam 
avaritia e<ius> in bellum egerat, trepidus procurator Catus in Galliam transiit.  

 
‘(31) Prasutagus, King of the Iceni and famed for his long-lasting prosperity had made Caesar his heir 
together with his two daughters, thinking that by such deference his kingdom and family would be 
kept from harm. However, things turned out differently, so much that his kingdom was plundered by 
centurions, and his household by Roman slaves, as if they were the spoils of war. To begin with his 
wife Boudicca was flogged and her daughters raped. The nobility of the Iceni were deprived of their 
hereditary estates as of the Romans had received the whole area as a gift, and the King’s relatives 
were treated like slaves. As a result of this outrage and fear of worse to come, since they had been 
reduced to provincial status, the Iceni took up arms. The Trinovantes too were roused to rebellion 
along with others who were not yet broken by slavery and who had determined by secret conspiracy 
to recover their freedom. Their bitterest hatred was directed against the veteran soldiers recently 
settled in the colony of Camulodunum (Colchester), who were driving the natives from their homes, 
forcing them off their land, and calling them prisoners and slaves. The veterans’ lawless activities 
were even encouraged by the troops, who had a similar way of behaving and hoped for the same 
licence in their turn. In this respect the temple dedicated to the deified Claudius was looked upon as 
a stronghold of eternal tyranny, and those chosen as priests were pouring out whole fortunes on the 
pretext of religion. Nor did it seem a difficult task to destroy a colony that was unprotected by any 
fortifications, something to which our commanders, putting comfort before necessity, had paid too 
little attention. 
(32) In the meantime, the statue of Victory at Camulodunum (Colchester) fell down for no apparent 
reason, and with its back turned as if it were fleeing the enemy. In addition, frenzied women 
prophesied that destruction was at hand, that a clamour of foreign voices had been heard in their 
Senate House, the theatre had resounded with wailing, and in the Thames estuary an apparition of 
the colony in ruins had been seen. What is more, the sea took on a bloody appearance, and shapes 
like human corpses left by the receding tide were interpreted as signs of hope by the Britons and 
with alarm by the veterans. However, as Suetonius was far away, they appealed to the Procurator, 
Catus Decianus, for help, but he sent barely 200 men without their full equipment. There was also a 
small band of regular troops there. Relying on the protection of the temple and hampered by 
clandestine accomplices in the rebellion who thwarted their plans, the veterans constructed neither 
defensive ditch nor rampart, nor were the old men and women moved away leaving only the fighting 
men behind. Heedless of precaution, as though all around was peace and quiet, they found 
themselves surrounded by the hordes of barbarians, and when all else had been laid waste and 
burned at the (first) onset, the temple, in which the garrison had concentrated, was taken storm 
after a two-day siege. The victorious Britons also intercepted Petilius Cerialis, the Legate of the IX 
Legion, as he was advancing to the rescue, routed the legion, and slaughtered its infantry contingent. 
Cerialis escaped with his cavalry to their camp and found shelter behind its defences. Alarmed by this 
disaster and the hatred of a province his greed had driven into war, the Procurator Catus crossed to 
Gaul.’ 
 
-        Vegetius 
  
Epitoma rei militaris, Liber I 
 
I. Romanos omnes gentes sola armorum exercitatione uicisse. 
II. Ex quibus regionibus tirones legendi sint. 
III. Utrum ex agris an ex urbibus utiliores sint tirones. 
IIII. Cuius aetatis tirones probandi sint. 
V. Qua statura iuniores probandi sint. 
VI. Ex uultu et positione corporis agnosci in eligendo qui meliores possint esse tirones. 
VII. Cuius artis tirones uel eligendi sint uel respuendi. 



134 
 

VIII. Quando tirones signandi sint. 
VIIII. Ad gradum militarem et cursum et saltum exercendos tirones. 
X. Ad usum natandi exercendos tirones. 
XI. Quemadmodum ad scuta uiminea uel ad palos antiqui exercebant tirones. 
XII. Non caesim sed punctim ferire docendos tirones. 
XIII. Armaturam docendos tirones. 
XIIII. Tirones exercendos ad missibilia iacenda. 
XV. Sagittis diligenter tirones inbuendos. 
XVI. Ad iactandos lapides fundis exercendos tirones. 
XVII. De exercitio plumbatarum. 
XVIII. Quemadmodum ad ascendendos equos tirones exercendi sint. 
XVIIII. Ad portandum pondus exercendos tirones. 
XX. Quo armorum genere usi sint antiqui. 
XXI. De munitione castrorum. 
XXII. In qualibus locis constituenda sint castra. 
XXIII. Quali specie castra delinianda sint. 
XXIIII. Quo genere munienda sint castra. 
XXV. Quemadmodum munienda sint castra, cum hostis immineat. 
XXVI. Quemadmodum exerceantur tirones, ut in acie ordines et interualla custodiant. 
XXVII. Quantum spatium ire ac redire debeant uel quotiens in mense exerceri, cum educuntur milites 
ambulatum. 
XXVIII. De adhortatione rei militaris Romanaeque uirtutis. 
 
‘VII. Sequitur, ut, cuius artis uel eligendi uel penitus repudiandi sint milites, indagemus. Piscatores 
aucupes dulciarios linteones omnesque, qui aliquid tractasse uidebuntur ad gynacea pertinens, longe 
arbitror pellendos a castris; fabros ferrarios carpentarios, macellarios et ceruorum aprorumque 
uenatores conuenit sociare militiae.’ 
 
‘XXVII. Praeterea et uetus consuetudo permansit et diui Augusti atque Hadriani constitutionibus 
praecauetur, ut ter in mense tam equites quam pedites educantur ambulatum; hoc enim uerbo hoc 
exercitii genus nominant. Decem milia passuum armati instructique omnibus telis pedites militari 
gradu ire ac redire iubebantur in castra, ita ut aliquam itineris partem cursu alacriore conficerent. 
Equites quoque diuisi per turmas armatique similiter tantum itineris peragebant, ita ut ad equestrem 
meditationem interdum sequantur interdum cedant et recursu quodam impetus reparent. Non 
solunt autem in campis, sed etiam in cliuosis et arduis locis et descendere et ascendere utraque acies 
cogebatur, ut nulla res, uel casu prorsus, pugnantibus posset accidere, quam non ante boni milites 
adsidua exrrcitatione didicissent.’ 
 
I. De Romeinen hebben alle volken alleen dankzij hun militaire training overwonnen. 
II. De regio’s waaruit de rekruten moeten worden gelicht. 
III. Zijn rekruten van het platteland of uit de stad van groter nut. 
IIII. De leeftijd waarop rekruten moeten worden gekeurd. 
V. Wat is de vereiste lengte om goedgekeurd te worden. 
VI. Aan de gelaatsuitdrukking en de lichaamshouding kan men tijdens de selectie de beste rekruten 
herkennen. 
VII. De beroepsgroepen waaruit de rekruten moeten worden geselecteerd of afgewezen. 
VIII. Wanneer moeten rekruten een merkteken krijgen. 
VIIII. Rekruten moeten worden getraind in de militaire pas, in het rennen en in de sprongkracht. 
X. Rekruten moeten zwemtrainingen ondergaan. 
XI. Hoe de ouden rekruten trainden met schilden van wilgentakken en tegen palen. 
XII. De rekruten moeten leren niet met de zijkant (van het zwaard) te slaan maar met de punt te 
steken. 



135 
 

XIII. Rekruten moeten leren omgaan met zware wapens. 
XIIII. Rekruten moeten worden getraind in het gooien van werpspiesen. 
XV. Rekruten moeten zorgvuldig worden onderricht in het afschieten van pijlen. 
XVI. Rekruten moeten worden onderricht in het gebruik van steenslingers. 
XVII. De training met pijlen die met lood zijn verzwaard. 
XVIII. Rekruten moeten worden getraind in het paardrijden 
XVIIII. Rekruten moeten worden getraind in het dragen van een zware last. 
XX. De wapens die de ouden gebruikten. 
XXI. Het opslaan van een versterkt kamp. 
XXII. De plaatsen waar een legerkamp moet worden opgeslagen. 
XXIII. De vorm waarin een kamp moet worden aangelegd. 
XXIIII. De manieren waarop een kamp wordt versterkt. 
XXV. De bouw van een kamp onder vijandelijke dreiging. 
XXVI. Rekruten moeten worden getraind om hun positieve en onderlinge afstand in de slaglinie te 
behouden. 
XXVII. De afstanden die ze moeten afleggen als ze optrekken of zich terugtrekken; het aantal keren 
per maand dat deze oefeningen moet plaatsvinden, waarbij de soldaten het kamp uit worden geleid 
om te marcheren. 
XXVIII. Het stimuleren van de krijgskunde en de Romeinse dapperheid. 
 
‘VII. De volgende kwestie die we moeten onderzoeken is uit welke beroepsgroepen soldaten gekozen 
moeten worden of juist volledig moeten worden afgewezen. Vishandelaren, vogelaars, 
banketbakkers, linnenwevers en allen die op enigerlei wijze in vrouwenberoepen actief zijn geweest 
moeten, naar mijn oordeel, uit het kamp worden geweerd. Steenhouwers, smeden, timmerlieden, 
slagers en jagers op herten en wilde zwijnen kunnen echter zeer goed in het militaire apparaat 
worden ingepast. *…+’ 
 
‘XXVII. Daarnaast heft ook nog de oude gewoonte standgehouden, die ook in de constituties van de 
vergoddelijkte Augustus en Hadrianus is vastgelegd, om drie keer per maand zowel de ruiters als de 
voetsoldaten in marstempo het kamp uit te leiden. Deze oefening heet ‘marcheren’. De voetsoldaten 
kregen het commando om in volle wapenrusting en uitgerust met al hun aanvalswapens in militaire 
pas tien mijl van het kamp vandaan en vervolgens weer terug te marcheren. Een deel van de mars 
moesten ze in snelle looppas afleggen. De ruiters, ingedeeld in eskadrons en met volle wapenrusting, 
moesten een gelijke afstand afleggen. Onderweg voerden zij speciale ruitermanoeuvres uit; nu eens 
zetten ze een achtervolging in, dan weer trokken ze zich terug om na een soort aanloop vanachter 
opnieuw de aanval te zoeken. Beide legeronderdelen moesten niet alleen op vlak terrein oefenen, 
maar ook heuvelachtig en steil gebied op en af gaan. Zo hoopte men te bereiken dat de strijders 
onderweg niets, zelfs niets onverwachts, zou overkomen wat ze niet al tevoren in een langdurige 
training hadden ervaren.’ 
 
Epitoma rei militaris, Liber II 
 
I. In quot genera diuidatur res militaris. 
II. Quid inter legiones et auxilia intersit. 
III. Quae causa exhauriri fecerit legiones. 
IIII. Quotenas legiones antiqui ad bellum duxerint. 
V. Quemadmodum legio constituatur. 
VI. Quot cohortes in una sint legione, item quot milites in una cohorte sint. 
VII. Nomina et gradus principiorum legionis. 
VIII. Nomina eorum, qui antiquos ordines ducebant. 
VIIII. De officio praefecti legionis. 
X. De officio praefecti castrorum. 
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XI. De officio praefecti fabrorum. 
XII. De officio tribuni militum. 
XIII. De centuriis atque uexillis peditum. 
XIIII. De turmis equitum legionariorum. 
XV. Quemadmodum legionum acius instruantur. 
XVI. Quemadmodum triarii uel centuriones armentur. 
XVII. Commissa pugna grauem armaturam stare pro muro. 
XVIII. Nomina militum et gradus in scutis eorum aduersis scribenda. 
XVIIII. Praeter corporis robur notarum uel computandi artem in tironibus 
eligendem. 
XX. Donatiui partem dimidiam debent apud signa milites sequestrare seruandam ipsis. 
XXI. In legione ita fieri promotiones, ut per omnes cohortes transeant qui promouentur. 
XXII. Quid inter tubicines et cornicines et classicum intersit.  
XXIII. De exercitatione militum. 
XXIIII. Exempla adhortationum exercitii militaris de aliis artibus tracta. 
XXV. Enumeratio ferramentorum uel machinarum legionis. 
 
‘III. *…+ Est et alia causa, cur adtenuatae sint legiones: magnus in illis labor est militandi, grauiora 
arma, plura munera, seuerior disciplina. Quod uitantes plerique in auxiliis festinant militiae 
sacramenta praecipere, ubi et minor sudor et maturiora sunt praemia. *…+.’ 
‘VIIII. *…+Proprius autem iudex erat praefectus legionis, habens comitiuae primi ordinis dignitatem, 
qui absente legato tamquam uicarius ipsius potestatem maximam retinebat. Tribuni uel centuriones 
ceterique milites eius praecepta seruabant. Vigiliarum siue profectionis tessera ab eodem petebatur. 
Si miles crimen aliquod admisisset, auctoritate praefecti legionis a tribuno deputabatur ad poenam. 
Arma omnium militum, item equi uestes annona ad curam ipsius pertinebat. Disciplinae seueritas, 
exercitatio non solum peditum sed etiam equitum legionariorum praecepto eius cotidie curabatur. 
Ipse autem iustus diligens sobrius legionem sibi creditam adsiduis operibus ad omnem deuotionem, 
ad omnem formabat industriam, sciens ad praefecti laudem subiectorum redundare uirtutem.’ 
 
‘X. Erat etiam castrorum praefectus, licet inferior dignitate, occupatus tamen non mediocribus causis, 
ad quem castrorum positio, ualli et fossae aestimatio pertinebat. Tabernacula uel casae militum cum 
inpedimentis omnibus nutu ipsius curabantur. Praeterea aegri contubernales et medici, a quibus 
curabantur, expensae etiam ad eius industriam pertinebant. Vehicula sagmarii necnon etiam 
ferramenta, quibus materies secatur uel caeditur, quibusque aperiuntur fossae, contexitur uallum 
aquaeductus, item ligna uel stramina arietes onagri ballistae ceteraque genera tormentorum ne 
deessent aliquando, procurabat. Is post longam probatamque militiam peritissimus omnium 
legebatur, ut recte doceret alios quod ipse cum laude fecisset.’ 
 
‘XI. Habet praeterea legio fabros tignarios structores carpentarios ferrarios, pictores reliquosque 
artifices ad hibernorum aedificia fabricanda, ad machinas turres ligneas ceteraque, quibus uel 
expugnantur aduersariorum ciuitates uel defenduntur propriae, praeparatos, qui arma uehicula 
ceteraque genera tormentorum uel noua facerent uel quassata repararent. Habebant etiam fabricas 
scutarias loricarias arcuarias, in quibus sagittae missibilia cassides omniaque armorum genera 
formabantur. Haec enim erat cura praecipua, ut quicquid exercitui necessarium uidebatur numquam 
deesset in castris *…+. Horum iudex proprius erat praefectus fabrum.’ 
 
‘XII. *…+Tanta autem seruabatur exercendi milites cura, ut non solum tribuni uel praepositi 
contubernales sibi creditos sub oculis suis iuberent cotidie meditari, sed etiam ipsi armorum arte 
perfecti ceteros ad imitationem proprio cohortarentur exemplo. Tribuni autem sollicitudo, tribuni 
laudatur industria, cum miles ueste nitidus, armis bene munitus ac fulgens, exercitii usu et disciplina 
eruditus incedit.’ 
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‘XIIII. *…+ contubernales suos ad disciplinam retineat, ad armorum exercitium cogat, ut bene uestiti et 
calciati sint, ut arma omnium defricentur ac splendeant *…+turmales suos, id est sub cura sua equites 
positos, erudire ad omnia quae equestris pugna deposcit, eosdem cogere loricas suas uel catafractas, 
contos et cassides frequenter tergere et curare. Plurimum enim terroris hostibus armorum splendor 
inportat. Quis credat militem bellicosum, cuius dissimulatione situ ac robigine arma foedantur? Non 
solum autem equites sed etiam ipsos equos adsiduo labore conuenit edomari. Itaque ad decurionem 
et sanitatis et exercitationis tam hominum quam equorum pertinet cura.’ 
 
‘XVIIII. Sed quoniam in legionibus plures scholae sunt, quae litteratos milites quaerunt, ab his, qui 
tirones probant, in omnibus quidem staturae magnitudinem, corporis robur, alacritatem animi 
conuenit explorari, sed in quibusdam notarum peritia, calculandi computandique usus eligitur. Totius 
enim legionis ratio, siue obsequiorum siue militarium munerum siue pecuniae, cotidie adscribitur 
actis maiore prope diligentia, quam res annonaria uel ciuilis polyptychis adnotatur. Cotidianas etiam 
in pace uigilias, item excubitum siue agrarias de omnibus centuriis et contuberniis uicissim milites 
faciunt: ut ne quis contra iustitiam praegrauetur aut alicui praestetur immunitas, nomina eorum, qui 
uices suas fecerunt, breuibus inseruntur. Quando quis commeatum acceperit uel quot dierum, 
adnotatur in breuibus. Tunc enim difficile commeatus dabatur, nisi causis iustissimis adprobatis. Nec 
aliquibus milites instituti deputabantur obsequiis, nec priuata eisdem negotia mandabantur; 
siquidem incongruum uideretur imperatoris militem, qui ueste et annona publica pascebatur, 
utilitatibus uacare priuatis. Ad obsequia tamen iudicium uel tribunorum nec non etiam principalium 
deputabantur milites, qui uocabantur accensi, hoc est postea additi, quam fuisset legio completa, 
quos nunc supernumerarios uocant; fascicularia tamen, id est lignum foenum aquam stramen, etiam 
legitimi milites in castra portabant. Munifices enim ab eo appellantur, quod haec munera faciunt.’ 
 
‘XX. Illud uero ab antiquis diuinitus insitutum est, ut ex donatiuo, quod milites consecuntur, dimidia 
pars sequestraretur apud signa et ibidem ipsis militibus seruaretur, ne per luxum aut inanium rerum 
conparationem ab contubernalibus posset absumi. Plerique enim homines et praecipue pauperes 
tantum erogant, quantum habere potuerint. Sepositio autem ista pecuniae primum ipsis 
contubernalibus docetur adcommoda; nam cum publica sustententur annona, ex omnibus donatiuis 
augetur eorum pro medietate castrense peculium. Miles deinde, qui sumptus suos scit apud signa 
depositos, de deserendo nihil cogitat, magis diligit signa, pro illis in acie fortius dimicat, more humani 
ingenii, ut pro illis habeat maximam curam, in quibus suam uidet positam esse substantium. Denique 
decem folles, hoc est decem sacci, per cohortes singulas ponebantur, in quibus haec ratio 
condebatur. Addebatur etiam saccus undecimus, in quem tota legio particulam aliquam conferebat, 
sepulturae scilicet causa, ut, si quis ex contubernalibus defecisset, de illo undecimo sacco ad 
sepulturam ipsius promeretur expensa. Haec ratio apud signiferos, ut nunc dicunt, in cofino 
seruabatur. Et ideo signiferi non solum fideles sed etiam litterati homines eligebantur, qui et seruare 
deposita scirent et singulis reddere rationem.’ 
 
‘XXII. *…+Siue ergo ad uigilias uel agrarias faciendas siue ad opus aliquod uel ad decursionem campi 
exeunt milites, tubicine uocante operantur et rursus tubicine admonente cessant. Cum autem 
mouentur signa aut iam mota figenda sunt, cornicines canunt. Quod ideo in omnibus exercitiis et 
processionibus custoditur, ut in ipsa pugna facilius obtemperent milites, siue eos pugnare siue stare 
siue sequi uel redire praeceperint duces; siquidem ratio manifesta sit semper in otio debere fieri 
quod necessario faciendum uidetur in proelio.’ 
 
‘XXIII. Legionis ordinatione digesta ad exercitium reuertimur, unde, sicut iam dictum est, exercitus 
nomen accepit. Iuniores quidem et noui milites mane ac post meridiem ad omne genus exercebantur 
armorum. Veteres autem et eruditi sine intermissione semel in die exercebantur armis. Neque enim 
longitudo aetatis aut annorum numerus artem bellicam tradit, sed, post quanta uolueris stipendia, 
inexercitatus miles semper est tiro. Armaturam, quae festis diebus exhibetur in circo, non tantum 
armaturae, qui sub campidoctore sunt, sed omnes aequaliter contubernales cotidiana meditatione 
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discebant. Nam et uelocitas usu ipso adquiritur corporis et scientia feriendi hostem seque 
protegendi, praesertim si gladiis comminus dimicetur; illud uero maius est, quod seruare ordines 
discunt et uexillum suum in tantis permixtionibus in ipsa prolusione comitantur nec inter doctos 
aliquis error existit, cum multitudinis sit tanta confusio. Ad palum quoque uel sudibus exerceri 
percommodum est, cum latera uel pedes aut caput petere punctim caesimque condiscant. Saltus 
quoque et ictus facere pariter adsuescant, insurgere tripudiantes in clipeum rursusque subsidere, 
nunc gestiendo prouolare cum saltu, nunc cedentes in terga resilire. Missibilibus etiam palos ipsos 
procul ferire meditentur, ut et ars dirigendi et dexterae uirtus possit adcrescere. Sagittarii uero uel 
funditores scopas, hoc est fruticum uel straminum fasces, pro signo ponebant, ita ut sexcentis 
pedibus remouerentur a signo, ut sagittis uel certe lapidibus ex fustibalo destinatis signum saepius 
tangerent. Propterea sine trepidatione in acie faciebant quod ludentes in campo fecerant semper. 
Adsuescendum est etiam, ut semel tantum funda circa caput rotetur, cum ex ea emittitur saxum. Sed 
et manu sola omnes milites meditabantur libralia saxa iactare, qui usus paratior creditur, quia non 
desiderat fundam. Missibilia quoque uel plumbatas iugi perpetuoque exercitio dirigere cogebantur 
usque adeo, ut tempore hiemis de tegulis uel scindulis, quae si deessent, certe de cannis, ulua uel 
culmo et porticus tegerentur ad equites et quaedam uelut basilicae ad pedites, in quibus tempestate 
uel uentis aere turbato sub tecto armis erudiebatur exercitus. Ceteris autem etiam hibernis diebus, si 
niues tantum pluuiaeque cessarent, exerceri cogebantur in campo, ne intermissa consuetudo et 
animos militum debilitaret et corpora. Siluam caedere, portare onera, transilire fossas, natare in mari 
siue fluminibus, gradu pleno ambulare uel currere etiam armatos cum sarcinis suis frequentissime 
conuenit, ut cotidiani laboris usus in pace difficilis non uideatur in bello. Siue ergo legio siue auxilia 
fuerint, exerceantur adsidue. Nam quemadmodum bene exercitatus miles proelium cupit, ita 
formidat indoctus. Postremo sciendum est in pugna usum amplius prodesse quam uires; nam si 
doctrina cesset armorum, nihil paganus distat a milite.’ 
 
I. Het aantal categorieën waarin het militaire apparaat is verdeeld. 
II. Het verschil tussen legioenen en hulptroepen. 
III. De reden waarom de legioenen verzwakken. 
IIII. Het aantal legioenen dat de generaals ten strijde voerden. 
V. De inrichting van een legioen. 
VI. Het aantal cohorten in een legioen en het aantal soldaten in een cohort. 
VII. Titels en rangen van de officieren van een legioen. 
VIII. Titels van de officieren die de oude linies aanvoeren. 
VIIII. De taken van de prefect van het legioen. 
X. De taak van de kampprefect. 
XI. De taak van de prefect van de technici. 
XII. De taak van de soldatentribuun. 
XIII. De centuriën en de standaards van de voetsoldaten. 
XIIII. De ruiterafdelingen van de legioenen. 
XV. De formatie van de linies van de legioenen. 
XVI. De bewapening van triarii en centurio’s. 
XVII. Als de strijd is begonnen staan de zwaargewapenden ‘als een muur’ 
XVIII. De namen en rangen van de soldaten moeten op de voorkant van hun schilden worden 
geschreven. 
XVIIII. Bij rekruten moet niet alleen worden gelet op lichaamskracht maar ook op leesvaardigheid en 
rekenkunst 
XX. De soldaten moeten de helft van hun gratificaties bij de standaards in bewaring geven. 
XXI. Promoties in het legioen moeten op een dusdanige wijze plaatsvinden dat de in rang 
bevorderden alle cohorten doorlopen. 
XXII. Het verschil tussen de signalen van trompetters, hoornblazers en bazuinblazers. 
XXIII. De training van de soldaten. 
XXIIII. Het aansporen tot militaire trainingen, naar het voorbeeld van andere beroepen. 
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XXV. Opsomming van de werktuigen en machines van een legioen. 
 
‘III. *…+ Er is nog een reden waarom de legioenen zijn verzwakt: de last van de diensttijd drukt zwaar 
op de soldaten, de wapens zijn behoorlijk zwaar, de taken zijn zeer divers en de discipline is streng. 
De meeste soldaten willen zich daaraan onttrekken en zoeken hun heil in de hulptroepen om daar te 
volbrengen waartoe hun krijgseed hen verplicht. Want daar hoeven ze minder te zweten en worden 
ze sneller beloond. *…+’ 
 
‘VIIII. *…+ Maar dé juridisch verantwoordelijke persoon was de legioensprefect, die de rang comes 
primi ordinis (‘commandant van de eerste rang’) had. Bij afwezigheid van de legatus bezat hij als zijn 
plaatsvervanger de hoogste macht. De tribunen, de centurio’s en de overige soldaten volgden zijn 
bevelen op. Van hem kwam ook het wachtwoord voor de wachttroepen of het teken voor vertrek. Bij 
een ernstig misdrijf werd een soldaat door de tribuun voor bestraffing overgedragen aan de 
legioensprefect. De wapens van alle soldaten, de paarden, de uniformen, de betaling en de 
foeragering vielen onder zijn verantwoordelijkheid. De harde en zware discipline en de training van 
zowel voetsoldaten als legioensruiters werden dagelijks op zijn bevel nageleefd. Hijzelf was een 
toonbeeld van rechtvaardigheid, plichtsbetrachting en soberheid. Door zware inspanning kneedde hij 
het aan hem toevertrouwde legioen tot een toegewijde en attente eenheid, omdat hij goed wist dat 
de dapperheid van de mannen onder zijn gezag bijdroeg aan de faam van de prefect.’ 
 
‘X. Dan was er ook nog de kampprefect, die in rang weliswaar lager was maar zicht toch niet met 
onbelangrijke zaken bezighield. Hij was verantwoordelijk voor het opslaan van het kamp en de 
inspectie van de wal en de gracht. Op zijn initiatief letten de soldaten erop dat hun tenten en hutten 
en alle dingen die ze bij zich hadden piekfijn in orde waren. Onder zijn verantwoordelijkheid vielen 
ook de zieke soldaten en de behandelende artsen, evenals de betaling voor hun diensten. Hij lette er 
goed op dat er nooit een tekort was aan wapens, pakpaarden of ijzeren gereedschap om hout te 
zagen of te klieven, om grachten open te leggen of een wal of een watertoevoer aan te leggen. Ook 
zorgde hij voor voldoende hout, stro, stormrammen, ‘ezels’ (onagri), katapulten en andere soorten 
werpmachines.’ 
 
‘XI. Het legioen heeft in de gelederen ook nog technici, timmerlieden, metselaars, wagenmakers, 
smeden, schilders en andere handwerkslieden, die de taak hebben om de vaste gebouwen van een 
winterkamp, belegeringswerktuigen, houten torens en andere machines voor de bestorming van 
vijandelijke steden of de verdediging van eigen steden te vervaardigen. Ook kunnen zij wapens, 
wagens en ander oorlogstuig fabriceren of repareren als er schade is. Ze hadden speciale 
werkplaatsen voor schilden, pantsers, bogen, pijlen, werptuigen, helmen en allerlei andere wapens. 
Ze moesten ervoor zorgen dat niet wat een leger nodig leek te hebben in het kamp ontbrak. *…+ De 
voor deze activiteiten verantwoordelijke officier was de praefectus fabrorum (‘prefect van de 
technici’).’  
 
‘XII. *…+ De zorgvuldigheid waarmee de training van de soldaten ter hand genomen werd, was zo 
groot dat de tribunen of officieren de aan hen toevertrouwde soldaten niet alleen dagelijks voor hun 
ogen lieten oefenen, maar hun ook het goede voorbeeld gaven, want ze hadden nu eenmaal zelf een 
perfecte wapenbeheersing. De tribuun krijgt eer van zijn plichtsbetrachting en ijver als de soldaat in 
een smetteloos uniform, goed beschermd, met schitterende wapens en goedgetraind en 
gedisciplineerd aantreedt.’ 
 
‘XIIII. *…+ [Een centurio] moet zijn soldaten in training houden en hen dwingen met de wapens te 
oefenen, en tenslotte erop toezien dat ze goed gekleed en geschoeid zijn en dat hun wapens 
schoongepoetst zijn en glanzen. *…+ [Een decurio] moet zijn turmales (‘de onder zijn verantwoording 
geplaatste ruiters’) onderrichten in alles waar een ruitergevecht om vraagt en dezelfde ruiters ertoe 
bewegen hun harnassen en pantsers, lansen en helmen te poetsen en te onderhouden. Niemand zal 
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toch geloven dat een soldaat wiens wapens door nalatigheid met vuil en roest zijn overdekt geschikt 
is voor oorlogstaken? Het is een goede zaak om niet alleen de manschappen te trainen, maar om ook 
de paarden door constante training af te richten. Daarom valt de verantwoordelijkheid voor de 
conditie en de training van zowel manschappen als paarden onder de decurio.’ 
 
‘XVIIII. Omdat er in de legioenen verschillende administratieve afdelingen zijn die behoefte hebben 
aan goed opgeleide soldaten, is het raadzaam dat de keuringsartsen alle rekruten testen op lengte, 
fysieke kracht en geestelijke stabiliteit, en een aantal van hen ook op schrijfvaardigheid, 
calculatietechnieken en rekenkunst. Want de administratie van het hele legioen, daaronder 
begrepen ook bijzondere diensten, militaire taken en geldverkeer, wordt dagelijks op speciale lijsten 
bijgehouden, met een precisie die bijna groter is dan de exactheid waarmee in de officiële akten 
militaire of civiele belastingen zijn opgetekend. Uit alle centurieën en afdelingen van tien man 
worden zelfs in vredestijd soldaten dagelijks bij toerbeurt opgeroepen om de wacht te houden, ook 
in de nachtelijke uren en op veldposten. De namen van degenen die hun plichten hebben vervuld 
worden op lijsten geschreven, zodat niemand onevenredig zwaar belast wordt of ten onrechte van 
die taken wordt vrijgesteld. De tijd en de duur van iemands verlof worden op speciale lijsten 
bijgehouden. In het verleden was het namelijk zeer moeilijk verlof te krijgen, zelfs om zeer 
rechtmatige, gegronde redenen. Ervaren soldaten werden niet voor andere speciale diensten 
gebruikt, en ook werden zij niet ingezet voor privézaken. Het werd als ongepast beschouwd dat een 
soldaat van de keizer, die op kosten van de staat gekleed, betaald en onderhouden werd, tijd over 
zou hebben voor privédoeleinden. Er werden juist soldaten aangewezen om commandanten of 
tribunen of andere onderofficieren te dienen. Zij worden accensi (‘bijgetelden’) genoemd, omdat ze 
aan het al voltallige legioen waren toegevoegd. Nu heten ze supernumerarii (‘boventalligen’). Maar 
zelfs de reguliere soldaten moesten lasten hout, hooi, water en stro naar het kamp brengen. Daarom 
worden ze munifices (‘dienstverleners’) genoemd, omdat ze deze diensten verrichtten.’ 
‘XX. Het was een goddelijk geïnspireerde regeling van de ouden om de helft van de gratificaties die 
de soldaten ontvingen bij de standaard te deponeren en daar voor hen te bewaren. Zo kon het door 
de troepen niet aan luxe of ijdele zaken worden uitgegeven. De meeste mensen, en dan vooral 
armen, geven namelijk alles wat ze kunnen krijgen uit. Dit in deposito geven van geld lijkt allereerst 
in het belang te zijn van de soldaten zelf. Omdat zij namelijk op staatskosten worden onderhouden, 
groeit hun persoonlijk spaargeld door de inhouding van de helft van die gratificaties. Daarnaast denkt 
een soldaat, die weet dat zijn geld bij de standaards is gedeponeerd, niet aan deserteren, maar zet 
hij zich juist meer in voor de standaards en vecht in de slag dapperder voor ze, omdat het nu 
eenmaal de menselijke eigenschap is zich het meest te bekommeren om datgene waaraan men zijn 
bestaan te danken heeft. Daarom waren er tien geldbuidels, beter gezegd tien zakken, voor ieder 
cohort een, waarin deze bijdragen bewaard werden. Dan was er nog een elfde zak, waar het hele 
legioen een kleine bedrage in stortte voor de kosten van begrafenissen. Stierf een van de kameraden, 
dan konden de kosten van zijn begrafenis uit deze elfde zak betaald worden. De boekhouding hiervan 
werd bij de standaarddragers, zoals men nu zegt, in een koffer bewaard. Dit is ook de reden dat de 
dragers van de standaards niet alleen betrouwbare maar ook goed opgeleide mannen waren, die 
wisten hoe ze deposito’s moesten beheren en aan iedereen afzonderlijk verantwoording konden 
afleggen.’ 
 
‘XXII. *…+ Als de soldaten dus uitrukken naar hun nachtelijke wachtdiensten, naar buitenposten, naar 
een ander karwei, of naar een parade op het oefenveld, doen ze dat op het geschal van de trompet 
en houden ze er op een teken van de trompet ook weer mee op. Maar moeten de standaards 
worden verplaatst of, eenmaal verplaatst, in de grond worden vastgezet, dan geven de hoornblazers 
een signaal. Deze signalen worden bij alle oefeningen en marsen gegeven en dienen om soldaten in 
een echt gevecht gemakkelijker commando’s op te laten volgen als hun aanvoerders het bevel geven 
om te vechten, stand te houden, de achtervolging in te zetten of juist terug te trekken. De gedachte 
achter dit alles is dat steeds in vredestijd dat moet worden gedaan waaraan in de hitte van het 
gevecht niet valt te ontkomen.’ 
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‘XXIII. Nu we de organisatie van het legioen hebben behandeld, keren we terug naar de trainingen, 
waaraan het leger, het is al gezegd, zijn naam te danken heeft. Rekruten en nieuwe soldaten werden 
in de ochtend en de middag geoefend in het gebruik van uiteenlopende wapens, maar de oude en 
goedgetrainde soldaten oefenden eenmaal per dag met hun wapens, zonder onderbreking. Niet een 
lange levensduur of het aantal dienstjaren zorgt voor een goede beheersing van de krijgskunst, maar 
permanente oefening. Een ongeoefende soldaat is nog altijd een ‘rekruut’, ongeacht het aantal jaren 
dat hij heeft gediend. De wapentechniek, zoals die op feestdagen in het Circus Maximus werd 
getoond, was niet alleen verplichte oefenstof voor speciale lichtgewapenden, onder het commando 
van een veldtrainer, maar stond voor alle soldaten tegelijk op het programma. Behendigheid wordt 
alleen door oefening bereikt, evenals de kunst om de vijand te treffen en zichzelf te beschermen, 
speciaal bij een zwaardgevecht van man tegen man. Nog belangrijker is dat soldaten leren hun plaats 
in de linies vast te houden en dat ze in een schijngevecht in allerlei chaotische situaties leren de 
standaards te volgen. Getrainde mannen wijken niet af van hun lijn, hoe groot de verwarring onder 
de vele niet getrainde manschappen ook is. Het is eveneens van groot nut bij de paal en met de 
stokken te oefenen. Daar leren ze een tegenstander een stoot of slag toe brengen in zijn zij, op zijn 
benen of hoofd. Ze moeten leren in een vloeiende beweging op te springen en te stoten, plotseling 
achter het schild op te duiken en daarachter weer weg te duiken, snel en vastberaden voorwaarts te 
springen om een uitval te doen en vervolgens achteruit springend weer terug te wijken. Ook moeten 
ze oefenen om diezelfde palen van verre met werpspiesen te treffen om zo de vaardigheid van het 
goed richten onder de knie te krijgen en hun rechterarm sterker te maken. Speerwerpers en 
slingeraars maakten een doelwit van takken van kreupelhout of bundels stro. Ze gingen dan op een 
afstand van zeshonderd voet staan en probeerden met pijlen of stenen uit een slingerstok het doel 
telkens opnieuw te raken. Hierdoor konden zij zonder enige paniek in de strijd ten uitvoer brengen 
wat ze spelenderwijs op het trainingsveld herhaaldelijk hadden geoefend. Ze hadden ook geleerd om 
de slinger maar één keer om hun hoofd rond te draaien en dan de steen weg te schieten. Alle 
soldaten trainden ook op het met de blote hand werpen van stenen van één pond, een gemakkelijk 
uit te voeren oefening omdat er geen slinger nodig was. In langdurige aaneengesloten trainingen 
werd hun ook geleerd hoe ze werpsperen en met lood verwaarde werpspiesen moesten gooien. Die 
trainingen werden zo belangrijk geacht dat in de winter rijscholen voor de ruiters werden aangelegd 
en voor de voetsoldaten een soort oefenhal, die overkapt was met riet, zegge of stro. In dat soort 
hallen werd het leger onder een dak getraind in alle vormen van wapengebruik, terwijl buiten storm 
of winden tekeergingen. Maar de rest van de tijd, ook in de winter als er geen sneeuw of regen viel, 
moesten de soldaten buiten op het veld trainen, zodat een onderbreking van de trainingen niet zou 
leiden tot een verzwakking van hun geestelijke en lichamelijke conditie. Het is raadzaam dat de 
soldaten veelvuldig hout kappen, lasten dragen, over grachten springen, in zee of in rivieren 
zwemmen, in marstempo lopen of rennen of in volle wapenrusting met bepakking rennen, zodat wat 
ze door dagelijkse inspanning in vredestijd hebben geleerd hun in oorlogstijd niet zwaar valt. Of het 
nu om legioenen of om hulptroepen gaat, de soldaten moeten altijd in training blijven. Want zoals 
een goedgetrainde soldaat uitziet naar de strijd, zo schrikt een ongeoefende soldaat ervoor terug. 
Tenslotte is het goed om te weten dat in de strijd ervaring van groter nut is dan kracht. Als de 
wapentraining faalt, is er geen verschil meer tussen een leek en een soldaat.’ 
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Epigrafisch 
 
Inscripties op steen 
 
RIB4  

 
[Pro salute dddd(ominorum) nnnn(ostrorum) Au]cccc(ustorum!) / [et nob(ilissimi) Caes(aris)] / [deo 
Mithrae et Soli] invicto / [ab oriente] ad / [occid]entem 
 
‘For the welfare of our August Emperors and most noble Caesar to the god Mithras and the Invincible 
Sun from the east to the west.’ (Londen). 
 
RIB156  
 
Iulius Vita/lis fabricie(n)s/is leg(ionis) XX V(aleriae) v(ictricis) / stipendior/um IX an(n)or(um) XX/IX 
natione Be/lga ex col(l)egio / fabrice(nsium) elatu/s h(ic) s(itus) e(st) 
 
‘Julius Vitalis, armourer of the Twentieth Legion Valeria Victrix, of 9 years’ service, aged 29, a Belgic 
tribesman, with funeral at the cost of the Guild of Armourers; he lies here.’ (Bath). 
 
RIB179  
 
Pro salute Imp(eratoris) C(a)es(aris) M(arci) Aur(eli) / Antonini Pii Felicis Invic/ti Aug(usti) Naevius 
Aug(usti) / lib(ertus) adiut(or) proc{c}(uratorum) princi/pia ruina op(p)ress(a) a solo res/tituit 
 
‘For the welfare of the Emperor Caesar Marcus Aurerlius Antoninus Pius Felix Invictus Augustus, 
Naevius, imperial freedman, procurators’ assistant, restored from ground-level these ruined Head-
quarters.’ (Combe Down, Monkton Combe, ca. 212-217).  
 
RIB430  
 
[Imp(eratores) Caes(ares) L(ucius)] Sept(imius) Severus Pius Per/[tinax et M(arcus) A]urel(ius) 
Antoninus / [Pius Aug(usti)] et [[P(ublius) Sep]]t(imius) [[Geta no]]b(ilissimus) [[C[aes(ar)]]] / [rivos 
aq]uaeductium vetus/[tate conla]bs(os) coh(orti) I Sunic(orum) restit(uerunt) / [3]ARE[3] / [3]NL[ 
 
‘The Emperor-Caesar Lucius Severus Pius Pertinax Augustus and Marcus Aurelius Antoninus Pius 
Augustus and Publius Septimius Geta, most noble Caesar, restored the channels of the aquaducts 
fallen in through age for the First Cohort of Sunicians…’ (Caernarvon, ca. 198-209). 
 
RIB587  
 
P]ro / [sa]l(ute) Im[p(eratoris) Caes(aris) Al]ex[andri Aug(usti) n(ostri) et] / [Iul(iae) Mamaeae 
ma]t[r]is d(omini) n(ostri) et castr(orum) su[b cura] / Val(eri) Crescentis Fulviani leg(ati) eius pr[o 
prae(tore)] / T(itus) Florid(ius) Natalis |(centurio) leg(ionis) praep(ositus) n(umeri) et regi[onis] / 
templum a solo ex responsu [dei re]/stituit et dedicavit d[e suo]  
‘To … for the welfare of our Emperor Caesar Alexander Augustus and of Julia Mamaea the mother of 
our Lord (the Emperor) and of the army, under the charge of Valerius Crescens Fulvianus, his 
propraetorian governor, Titus Floridius Natalis, legionary centurion and commander of the 
contingent and of the region, restored from ground-level and dedicated this temple from his own 
resources according to the reply of the god…’ (Ribchester, ca. 225-235).   
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RIB658  
 
Deo Sancto / Serapi / templum a so/lo fecit / Cl(audius) Hierony/mianus leg(atus) / leg(ionis) VI 
Vic(tricis) 
 
‘To the holy god Serapis Claudius Hieronymianus, legate of the Sixth Legion Victrix, built this temple 
from the ground.’ (York, eind 2de eeuw). 
 
RIB665  
 
[I]mp(erator) Caesar / [divi N]ervae fil(ius) Ne[rva] / [Trai]anus Aug(ustus) Ger[m(anicus) Dac]/[icus 
po]ntifex maximu[s tribun]/[iciae po]testatis XII imp(erator) V[I co(n)s(ul) V p(ater) p(atriae)] / 
[portam] per leg(ionem) VIIII Hi[sp(anam) fecit] 
 
‘The Emperor Caesar Nerva Trajan Augustus, son of the deified Nerva, Conqueror of Germany, 
Conqueror of Dacia, pontifex maximus, in his twelfth year of tribunician power, six times acclaimed 
imperator, five times consul, father of his country, built this gate by the agency of the Ninth Legion 
Hispana.’ (York, 107-108). 
 
RIB722  
 
Imp(eratori) Caesari L(ucio) Septimio [Severo] / Pio Pert[i]naci Augu[sto et] / Imp(eratori) Caesari 
M(arco) Aurelio A[ntonino] / Pio Feli[ci] Augusto et P(ublio) S[[[eptimio]]] / [[[Getae nobilissimo 
Caesari]] vallum cum] / bracchio caementicium [fecit coh(ors)] / VI Nervio[ru]m sub cura L(uci) 
A[lfeni] / Senecion[is] amplissimi [co(n)s(ularis) institit] / operi L(ucius) Vin[ici]us Pius praef(ectus) 
[coh(ortis) |(centurio)] / [l]egio[nis 
 
‘For the Emperor Caesar Lucius Septimius Severus Pius Pertinax Augustus and for the Emperor Caesar 
Marcus Aurelius Antoninus Pius Felix Augustus and for Publius Septimius Geta, most noble Caesar, 
the Sixth Cohort of Nervians built this [rampart] of uncoursed masonry with annexe-wall under the 
charge of Lucius Alfenus Senecio, senator of consular rank; Lucius Vivius Pius, commander of the 
cohort, centurion of the … Legion …, had direction of the work.’ (Brough-by-Bainbridge, ca. 205-208). 
 
RIB730  
 
D(e)ae Fortunae / Virius Lupus / leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / balineum vi / ignis exust/um 
coh(orti) I Thr/acum resti/tuit curan/te Val(erio) Fron/tone praef(ecto) / eq(uitum) alae Vetto(num) 
 
‘To the goddess Fortune Vivius Lupus, imperial propraetorian legate, restored this bath-house, burnt 
by the violence of fire, for the First Cohort of Thracians; Valerius Fronto, cavalry prefect of the cavalry 
Squadron of Vettonians, had charge of this work.’ (Bowes, 197-198).  
 
RIB916  
 
In h(onorem) d(omus) d(ivinae) I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) [3] / vetustate co[3] / Aurel[i]us 
At[tianus?] / [praef(ectus) c]oh(ortis) II [Gall(orum) rest(ituit?)] 
 
‘In honour of the Divine House, to Jupiter, Best and Greatest, of Doliche, Aurelius Attianus(?), prefect 
of the Second Cohort of Gauls, restored this temple fallen in through age.’ (Old Penrith, niet 
gedateerd). 
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RIB978  
 
Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio / Severo Alexandro Pio [F]el(ici) Aug(usto) / pont(ifici) maximo 
trib(unicia) pot(estate) co(n)s(uli) p(atri) p(atriae) coh(ors) I Ael(ia) / Hispanorum m(illiaria) eq(uitata) 
devota numini / maiestatique eius baselicam(!) / equestrem exercitatoriam / iam pridem a solo 
coeptam / aedificavit consummavitque / sub cura Mari Valeriani leg(ati) / Aug(usti) pr(o) pr(aetore) 
instante M(arco) Aurelio / Salvio trib(uno) coh(ortis) Imp(eratore) d(omino) n(ostro) / Severo 
Alexandro Pio Fel(ice) / Aug(usto) co(n)s(ule) 
 
‘For the Emperor Caesar Marcus Aurelius Severus Alexander Pius Felix Augustus, pontifex maximus, 
with tribunician power, consul, father of his country, the First Aelian Cohort of Spaniards, one 
thousand strong, part-mounted, devoted to his Deity and majesty, built a cavalry drill-hall, long since 
begun from the ground, and completed it, under the charge of Marcus Valerianus, emperor’s 
propraetorian legate, under the direction of Marcus Aurelius Salvius, tribune of this cohort in the 
consulship of our Lord the Emperor Severus Alexander Pius Felix Augustus.’ (Netherby, 222). 
 
RIB979  
 
]is coh(ors) [I Ael(ia) Hisp(anorum) m(illiaria) eq(uitata)] / [[[Se]veriana [Alexandriana]]] / templum 
nu[per nimia vetus]/tate conlabsu[m(!) restituit et] / ad pristinam [formam consum]/mavit 
Impp(eratoribus) d(ominis) [n(ostris) 3] / [[[6]]] 
 
‘... the First Aelian Cohort of Spaniards, one thousand strong, part-mounted, Severina Alexandriana, 
restored this temple, lately fallen in through excessive age, and completed it according to its previous 
pattern when the Emperors our Lords ... (were counsuls).’ (Netherby, 222). 
 
RIB1049  
 
[3] eqq(uitum) / [alae 3 [[Antoninianae]]] / [3 t]errito/[rium 3 aquam] induxit / [bal(i)neum 3 a s]olo 
in/[struxit sub cura 3]diani leg(ati) / [Aug(usti) pr(o) pr(aetore) Sabin(o) II et An]ullin(o) co(n)s(ulibus) 
 
‘… of the troopers of the Cavalry Regiment … Antoniniana … domain-land … brought in a water-
supply, and erected a bath-building from ground-level under the charge of …, emperor’s 
propraetorian legate, in the counsulship of Sabinus for the second time and of Anullinus.’ (Chester-le-
street, 216). 
 
RIB1051  
 
(a) Jarrow fragment: [Divorum] omnium fil[ius] / [Imp(erator) Caesar Traianus] Hadr[ianus] / 
[Augustus imposit]a necessitat[e imperii] / [intra fines conser]vati divino pr[aecepto] / [3 c]o(n)s(ul) 
II[I 3] (b) Burlington House fragment: diffusis [barbaris et] / provinc[ia reciperata(!)] / Britannia 
ad[didit limitem inter] / utrumque O[ceani litus per m(ilia) p(assuum) LXXX] / exercitus pr[ovinciae 
opus valli fecit] / sub cur[a A(uli) Platori Nepotis leg(ati) Aug(usti) pr(o) pr(aetore)] 
 
‘(a) Son of all the deified emperors, the Emperor Caesar Trajan Hadrian Augustus, after the necessity 
of keeping the empire within its limits had been laid upon him by divine precept … thrice consul …: 
(b) after the barbarians had been dispersed and the province of Britain had been recovered, he 
added a frontier-line between either shore of the Ocean for 80 miles. The army of the province built 
this defence-work under the charge of Aulus Platorius Nepos, emperor’s propraetorian legate.’ 
(Jarrow, 119 of later).  
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RIB1056  
 
[3] Sanct(a)e et Numini[bus] / [Aug(ustorum) 1] Domitius Epictet[us 3] / [3 cum] commilitonibus 
templu[m 3] 
 
‘To holy ... and the Deities of the Emperors ... Domitius Epictetus,... with his fellow-soldiers ... this 
temple.’ (South Shields, niet gedateerd).  
 
RIB1091  
 
Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Ant(onius) Gordia/nus P(ius) F(elix) Aug(ustus) bal(i)neum cum / 
basilica a solo instruxit / per Egn(atium) Lucilianum leg(atum) Aug(usti) / pr(o) pr(aetore) curante 
M(arco) Aur(elio) / Quirino pr(a)ef(ecto) coh(ortis) I L(ingonum) Gor(dianae) 
 
‘The Emperor Caesar Marcus Antonius Gordianus Pius Felix Augustus erected from ground-level this 
bath-building with basilica through the agency of Egnatius Lucilianus, emperor’s propraetorian 
legate, under the charge of Marcus Aurelius Quirinus, prefect of the First Cohort of Lingonians, styled 
Gordiana.’ (Lanchester, ca. 238-244). 
 
RIB1151  
 
Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Sep(timius) [S]everus Pi(us) / Pertinax et Imp(erator) C[a]esar M(arcus) / 
Aur(elius) Antoninu[s] Pius Aug/usti [[et P(ublius) Septi[mi]us Geta]] / [[Caesar]] horre[u]m [per] / 
vexillatione[m leg(ionis) 3] / fecerunt su[b L(ucio?) Alfeno?] / [Senecione? leg(ato) Augg(ustorum) 
pr(o) pr(aetore)] 
 
‘The Emperor Caesar Lucius Septimius Severus Pius Pertinax Augustus and the Emperor Caesar 
Marcus Aurelius Antoninus Pius Augustus and Publius Septimius Geta Caesar built this granary 
through the agency of a detachment of the … Legion … under Lucius Alfenus Senecio, imperial 
propraetorian legate.’ (Corbrigde, ca. 198-209, waarschijnlijk 207-208). 
 
RIB1212  
 
Fortunae Reduc(i) / Iulius Severinus / trib(unus) explicito / balineo v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 
 
‘To Fortune the Home-bringer Julius Severinus, tribune, willingly and deservedly fulfilled his vow, on 
completion of the bath-house.’ (Risingham, niet gedateerd). 
 
RIB1234  
 
[Impp(eratoribus) Caess(aribus) L(ucio)] / [Sept(imio) Severo Pio Pertin]/[aci Arab(ico) Adi]ab(enico) 
Part(h)[i]co maxi(mo) / co(n)s(uli) III et M(arco) Aurel(io) Antonino Pio / co(n)s(uli) II Augg(ustis) [[et 
P(ublio) Sept(imio) Getae nob(ilissimo) Caes(ari)]] / portam cum muris vetustate di/lapsis iussu Alfeni 
Senecionis v(iri) c(larissimi) / co(n)s(ularis) curante Oclatinio Advento proc(uratore) / Augg(ustorum) 
nn(ostrorum) coh(ors) I Vang(i)onum m(illiaria) eq(uitata) / cum Aem[i]l(io) Salviano trib(uno) / suo a 
solo restit(uit) 
 
‘For the Emperor-Caesars Lucius Septimius Severus Pius Pertinax, conqueror of Arabia, conqueror of 
Adiabene, Most Great Conqueror of Parthia, thrice consul, Augustus, and Marcus Aurelius Antoninus 
Pius, twice consul, Augustus, and for Publius Septimius Geta, most noble Caesar, the First Cohort of 
Vangiones, one thousand strong, part-mounted, restored from ground-level this gate with its walls, 
which had fallen in through age, at the command of Alfenus Senecio, of senatorial rank and consular 
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governor, under the charge of Oclatinius Adventus, procurator of our Emperors, together with its 
own tribune Aemilius Salvianus.’ (Risingham, ca. 205-207). 
 
RIB1280  
 
Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Au[r]elio / [[Antonino]] Pio Fel(ici) Aug(usto) / trib(unicia) pot(estate) 
[[III]] co(n)s(uli) [[[III]]] p[roco(n)s(uli)] / p(atri) p(atriae) ballist(arium) a sol[o] coh(ors) I F(ida) / 
Vardul(lorum) [[A[nt(oniniana)]] s]ub cura / Tib(eri) Cl(audi) Paul[ini le]g(ati) Aug(usti) / pr(o) 
pr(aetore) fe[cit insta]nte / P(ublio) Ael[io Erasino trib(uno)] 
 
‘For the Emperor Caesar Marcus Aurelius Antoninus Pius Felix Augustus, in his third year of 
tribunician power, in his third consulship, proconsul, father of his country, the First Loyal Cohort of 
Vardulli, Antoniniana, built this artillery-platform from ground-level under the charge of Tiberius 
Claudius Paulinus, emperor’s propraetorian legate, under the direction of Publius Aelius Erasinus, 
tribune.’ (High Rochester, 220). 
 
RIB1281  
 
Imp(eratori) Cae[s(ari) M(arco) Aur(elio) [[Seve]]]/[[ro Alex[andr]o]] P(io) F(elici) [Aug(usto) 3] / [3 
[matr(i)]] / [[I[mp(eratoris) Caes(aris) et ca]s(trorum)]] coh(ors) I F(ida) Vard(ullorum) / [[m(illiaria) 
S(everiana) A(lexandriana)]] ballis(tarium) a solo re[sti]t(uit) / sub c(ura) Cl(audi) Apellini le[g(ati)] 
Augg(ustorum) / instante Aur(elio) Quinto tr(ibuno) 
 
‘For the Emperor Caesar Marcus Aurelius Severus Alexander Pius Felix Augustus … and for …, mother 
of the army, the First Loyal Cohort of Vardulli, one thousand strong, Seueriana Alexandriana, 
restored from ground-level this artillery-platform under the charge of Claudius Apellinus, imperial 
legate, under the direction of Aurelius Quintus, tribune.’ (High Rochester, ca. 225-235). 
 
RIB1305  
 
] / Typum cum bas[i] / et templum / fecit C(aius) Iu[l(ius)] / Maximinus [|(centurio)] / leg(ionis) VI 
vi[c(tricis)] / ex voto 
 
‘To … Gaius Julius Maximinus, centurion of the Sixth Legion Victrix, in accordance with his vow, set up 
this statue with its base and this temple.’ (Wallsend, niet gedateerd). 
 
RIB1334  
 
Matr(ibus) Tribus Campestrib(us) / et Genio alae pr(imae) Hispano/rum Asturum [[[6]]] / [[[3]]] 
Gordi[a]nae T() / Agrippa praef(ectus) templum a so(lo) res/tituit 
 
‘To the three Mother Goddesses of the Parade-ground and to the Genius of the First Cavalry 
Regiment of Asturian Spaniards styled … Gordian’s Own Terentius Agrippa, prefect, restored this 
temple from ground-level.’ (Benwell, 238). 
 
RIB1396  
 
Deo Soli Invic(to) / Tib(erius) Cl(audius) Dec(i)mus / Cornel(ius) Anto/nius praef(ectus) / templ(um) 
restit(uit) 
 
‘To the Invincible Sun-god, Tiberius Claudius Decimus Cornelius Antonius, the prefect, restored this 
temple.’ (Rudchester, niet gedateerd). 
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RIB1638  
 
Imp(eratoris) Caes(aris) Traian(i) / Hadriani Aug(usti) / leg(io) II Aug(usta) / A(ulo) Platorio Nepote 
leg(ato) pr(o) pr(aetore) 
 
‘This work of the Emperor Caesar Trajan Hadrian Augustus (was built by) the Second Legion Augusta 
under Aulus Platorius Nepos, propraetorian legate.’ (122-126). 
 
RIB1706  
 
[3 Coh(ors) IIII] Gallor(um) / [[[Severianae Alexandrianae]] de]votae nu/[mi]ni eius por[tam cum 
tu]rribus [a] / fundamen[tis restitu]erunt sub / Cl(audio) Xenepho[nte(!) l]eg(ato) [Aug(usti)] n(ostri) 
pr(o) [pr(aetore) Br(itanniae) inf(erioris)] / curante [3] 
 
‘… the Fourth Cohort of Gauls styled Severus Alexander’s, devoted to his deity, restored from the 
foundations this gate with its towers under Claudius Xenephon, our emperor’s propraetorian legate 
of Lower Britain, under the charge of…’ (Chesterholm, 223). 
 
RIB1738  
 
Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aur(elius) Seve/rus Alexander P(ius) Fel(ix) / Aug(ustus) horreum 
vetu/state conlabsum(!) mil(itibus) / coh(ortis) II Asturum S(everianae) A(lexandrianae) / a solo 
restituerunt / provincia(m) regente [3] / Maximo leg(ato) [Aug(usti) pr(o) pr(aetore) cur(ante)] / 
Val(erio) Martia[le |(centurione) leg(ionis) 3] / [F]us[co II et Dextro co(n)s(ulibus)] 
 
‘The Emperor Caesar Marcus Aurelius Severus Alexander Pius Felix Augustus for the soldiers of the 
Second Cohort of Asturians, styled Severus Alexander’s, restored from ground-level this granary 
fallen in through age, while the province was governed by … Maximus, emperor’s propraetorian 
legate, under the charge of Valerius Martialis, centurion of the … Legion, in the consulship of Fuscus 
for the second time and Dexter.’ (Great Chesters, 225). 
 
RIB1909  
 
Impp(eratoribus) Caess(aribus) L(ucio) / Sept(imio) Severo Pio / Pert(inaci) et M(arco) Aur(elio) 
A[nt]o/nino Augg(ustis) [[[et P(ublio) Sep(timio)]]] / [[[Getae nob(ilissimo) Caes(ari)]]] hor/reum 
fecer(unt) coh(ortes) I Ael(ia) / Dac(orum) et I T(h)racum c(ivium) R(omanorum) sub / Alfeno 
Senecione co(n)s(ulari) / per Aurel(ium) Iulianum tr(ibunum) 
 
‘For the Emperor-Caesars Lucius Septimius Severus Pius Pertinax and Marcus Aurelius Antoninus, 
both Augusti, and for Publius Septimius Geta, most noble Caesar, the First Aelian Cohort of Dacians 
and the First Cohort of Thracians, Roman citizens, built this granary under Alfenus Senecio, the 
consular governor, through the agency of Aurelius Julianus, the tribune.’ (Birdoswald, 205-208). 
 
RIB1918  
 
|(Centuria) Deci Sax(ae) / coh(ortis) I Dac(orum) 
 
‘The century of Decius Saxa of the First Cohort of Dacians (built this).’ 
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RIB1988  
 
[Deabu]s / [Mat]ribu[s] / omnium / gentium / templum / olim vetus/tate conlab/sum(!) G(aius) 
Iul(ius) Cu/pitianus |(centurio) / p(rae)p(ositus) restituit 
‘To the Mother Goddesses of all nations Gaius Julius Cupitianus, centurion in command, restored 
their temple fallen in through age.’ (Castlesteds, niet gedateerd). 
 
RIB2035  
 
Leg(ionis) XX / Val(eriae) vi(ctricis) / [c]oh(ors) V 
‘From the Twentieth Legion Valeria Victrix the fifth Cohort (built this).’ 
 
RIB2193  
 
Imp(eratori) Caes(ari) Tito Aelio / Hadriano Antonino / Aug(usto) Pio p(atri) p(atriae) leg(io) II / 
Aug(usta) pe<r=P> m(ilia) p(assuum) III(milia)DCLXVI s(emis) 
 
‘For the Emperor Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus father of his country, the Second 
Legion Augusta (built this) for a distance of 3666½ paces.’ 
 
RIB2234  
 
Imp(eratori) / Caes(ari) / Ant(onio) / Gor/dia/no / Pio / Fel(ici) 
 
‘For the Emperor Caesar Antoninus Gordianus Pius Felix.’ (238-244). 
 
RIB2242  
 
Imp(eratori) C(aesari) / Fl(avio) Val(erio) / Constantino / P(io) F(elici) Inv(icto) / Aug(usto) / divi / 
Constanti / Pii Aug(usti) / filio 
 
‘For the Emperor Caesar Flavius Valerius Constantinus Pius Felix Invictus Augustus, son of the deified 
Constantius Pius Augustus.’ (307-337). 
 
RIB2266  
 
Imp(erator) Caes(ar) / L(ucius) Sep(timius) Severus / P(ius) P(ertinax) et M(arcus) Aur(elius) / 
Antoninus / Augg(usti) et P(ublius) / [ 
 
‘The Emperor-Caesars Lucius Septimus Severus, father of his country, and Marcus Aurelius 
Antoninus, Augusti, and Publius *Septimius Geta…’ (198-209). 
 
RIB2272  
 
Imp(eratori) Caes(ari) / Tr(aiano) Hadriano / Aug(usto) p(ontifici) m(aximo) t(ribunicia) p(otestate) / 
co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae) / L() m(ilia) p(assuum) IIII 
 
‘For the Emperor Caesar Trajan Hadrian Augustus, pontifex  maximus, with tribunician power, thrice 
consul, father of his country, from L(…) 4 miles.’ (119-138). 
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RIB2312  
 
Imp(eratori) Caes(ari) / T(ito) Ae[l(io)] Hadri(ano) / Antonino / Aug(usto) Pio p(atri) p(atriae) / 
vexillatio[ne]s / [leg(ionis) II Aug(ustae)] / [et leg(ionis) XX V(aleriae) v(ictricis)] 
 
‘For the Emperor Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius, father of his country, the 
detachments..’ (138-161). 
 
RIB2404.24305 
 
Neronis Aug(usti) Britan(nicum) l(egio) secunda 
 
‘British (lead), (property) of Nero Augustus: the Second Legion (made this)’ (54-68) 
 
RIB2408.3 
 
‘L•IIA’ 
 
‘The Second Legion Augusta’ 
 
RIB2408.4 
 
‘XIII’ 
 
‘Thirteen’ 
 
RIB3181 
 
Herculi [A]ug(usto) / [ob] restitutionem / a so[lo] / [6] / Proculus / praef(ectus) posuit / idemque 
dedica/vit 
 
‘To Hercules Augustus, to mark the restoration of his temple, *…+ Proculus the prefect set (this) up 
and also dedicated it.’ (2de eeuw) 
 
RIB3215 
 
Imp(eratori) Caesari Lucio Septimio / Severo Pio Pertinaci Aug(usto) et / Imp(eratori) Caesari M(arco) 
Aurelio / Antonino Pio Felici Aug(usto) et / P(ublio) Septimio Getae no/[[bili[ssimo Caesari 
dd(ominis)]]] / nn(ostris) Imp(eratore) Antonino II et / Geta Caesare co(n)s(ulibus) centuriam / sub 
cura C(ai) V(aleri) Pudentis / amplissimi co(n)sularis coh(ors) / VI Nervior(um) fecit cui praeest / 
L(ucius) Vinicius Pius praefectus coh(ortis) eiusd(em) 
 
‘For the Emperor Caesar Lucius Septimius Severus Pius Pertinax Augustus, and for the Emperor 
Caesar Marcus Aurelius Antoninus Pius Felix Augustus, and for Publius Septimius Geta most noble 
Caesar, in the consulship of Our (two) Lords the Emperor Antoninus for the second time and Geta 
Caesar [205]; the Sixth Cohort of Nervians which Lucius Vinicius Pius, prefect of the said cohort, 
commands, built (this) barrack-block, under the charge of Gaius Valerius Pudens, senator of consular 
rank.’ (205)  

                                                           
305

 Strikt genomen hoort deze inscriptie niet thuis in deze categorie aangezien het geen inscriptie op steen is 
maar in lood, gepubliceerd in RIB II (inscripties op ander materiaal). Wij vonden het echter niet de moeite om 
een aparte categorie op te nemen voor een enkele inscriptie. 
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Tabulae Vindolandenses 
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Memorandum on fighting characteristics of Britons (Tab. Vindol. II 164) 

 

. . . . . . . .  

1 _nenu...[.]n. Brittones  

2 nimium multi · equites  

3 gladis · non utuntur equi-  

4 tes · nec residunt  

5 Brittunculi · ut · iaculos  

6 mittant 

‘... the Britons are unprotected by armour (?). There are very many cavalry. The cavalry do not use 

swords nor do the wretched Britons mount in order to throw javelins.’ 
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Tabulae Luguvalienses 

 

Tab. Luguval. No. 16 
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