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DE ROMEINEN EN DE GERMANEN 
Circus Maximus  
 
Het Latijnse woord circus betekent ring of cirkel en is afgeleid van “circenses” dat,  “spelen” betekent.  
Circus Maximus had een renbaan met twee evenwijdige zijden. Aan de einden had het gebouw een halve 
cirkelvorm, waardoor het gebouw aan haar naam komt. In ‘t midden was er een scheidingsmuur, die de naam 
“spina” droeg. Het is niet moeilijk om enige verbanden te leggen tussen het huidige circus en Circus Maximus. 
Voordat de wagenrennen op deze grote (= maximus) renbaan begonnen, was er al een heel schouwspel aan 
voorafgegaan, een soort “warming-up”, waarbij koorddansers, slangenmensen, jongleurs en vuurvreters hun 
kunsten lieten zien.  
Daarna startten de wagenrennen; meestal een enorm festijn. Soms duurden ze wel 15 dagen achter elkaar, 
waarbij elke dag wel 12 tot 100 keer werd gestreden! Elke race ging over 7 ronden. Er waren verschillende 
soorten races, nl. met tweespannen, vierspannen en zesspannen. Aan deze wagenrennen waren nogal wat 
gevaren verbonden. De wagens sloegen nl. gemakkelijk om. Dit gebeurde vooral op die plaatsen waar de twee 
U-bochten moesten worden gerond. Wanneer dit te snel of te scherp gebeurde, sloeg de wagen om en werd de 
menner eruit geworpen. Deze menner kwam dan onder de hoeven van de paarden van zijn concurrenten terecht 
en vond weldra de dood. Daarnaast waren er ook vaak aanrijdingen tussen elkaar snijdende combinaties. Alle 
menners waren bereid in hun risico’s tot het uiterste te gaan: de menners waren nI. vaak van lage afkomst en zij 
wisten dat zij d.m.v. het winnen van deze rennen hun toekomstperspectief aanzienlijk konden verbeteren. Zij 
konden ontzettend veel geld verdienen bij een overwinning. Een overwinning kon voor een slaaf zelfs vrijheid 
betekenen. Een bekende wagenmenner was Diocles.  
De wagenmenners behoorden tot elkaar fel beconcurrerende “stallen”. Men onderscheidde dan ook de witten, de 
groenen, de blauwen en de roden. Deze “stallen” hadden onder alle lagen van de bevolking veel aanhangers en 
het was dan ook niet zeldzaam dat supporters op de tribunes elkaar te lijf gingen. Men ging dus naar de 
wagenrennen voor de spanning en de sensatie. Maar er kwam ook nog een extra aantrekkelijk element bij! In ‘t 
Romeinse rijk was het eigenlijk verboden om te wedden en te gokken. Het was alleen toegestaan 
weddenschappen af te sluiten op de uitslag van sportprestaties. Hieronder vielen de rennen en de 
gladiatorengevechten. Circus Maximus werd dus de gokplaats bij uitstek. Ook mochten in Circus Maximus, in 
tegenstelling met het Colosseum, de vrouwen naast de heren op de tribunes zitten, hetgeen voor velen ook weer 
enige aantrekkelijke kanten had.  
Toch steekt er achter Circus Maximus en de spelen ook nog een religieuze betekenis. Het gebouw had de vorm 
van de hemel, zoals die in de verbeelding van de Romeinen bestond. De twaalf poorten waren symbolisch voor 
de twaalf maanden en het vierspan stond symbolisch voor de vier jaargetijden. In de begintijd van Circus 
Maximus, dat een natuurlijk dal vulde van 650 bij 100 meter, werden er voor de aanvang van de races beelden 
van goden rondgedragen. Ook droegen priesters offers op.  

Het Colosseum  
 
De eigenlijke naam van dit gebouw was Amphitheatrum Flavium, doch in de volksmond werd het al snel het 
Colosseum genoemd. Bij dit gebouw stond n1. het reusachtige, kolossale standbeeld (Kolossus = standbeeld) 
van keizer Nero. Het Colosseum is overigens ook gebouwd op de plaats waar Nero in zijn tuinen een meer had 
aangelegd. Vespasianus is in 72 met de bouw begonnen en zijn zoon, keizer Titus, heeft het in 80 in gebruik 
genomen.  
Dit gebouw was een amfitheater. Amfi komt van het Griekse woord en betekent: aan beide zijden. 
Een amfitheater was een ovaalvormig gebouw, met oplopende zitplaatsen, dat eigenlijk uit twee theaters was 
ontstaan, die aan elkaar gebouwd waren. Eigenlijk was er dus aan beide zijden een theater. Het doel hiervan was 
om zo een grotere binnenruimte voor dieren- en gladiatorengevechten te verkrijgen. Ook in andere steden 
werden dergelijke amfitheaters door de Romeinen gebouwd. In Nederland hebben we resten gevonden van een 
dergelijk amfitheater in de omgeving van het huidige Nijmegen.  
Het Colosseum bestond uit vier verdiepingen en er was plaats voor 50 000 toeschouwers. De voornaamste gasten 
zaten natuurlijk op de voorste rij, maar voor de keizer en zijn familie was er een aparte loge. Voor het gewone 
volk waren er tachtig genummerde ingangen. Met een vernuftig katrollensysteem kon een zeil over het gebouw 
worden gespannen. Onder de vloer waren de dienstruimten en werden de gevangenen en de wilde dieren 
ondergebracht.  
Op de binnenruimte streden wilde dieren (tijgers, hyena’s, leeuwen, luipaarden) tegen elkaar. Ook bonden 
gladiatoren, die hun naam danken aan het Latijnse woord gladius, dat zwaard betekent, de strijd tegen elkaar aan. 
Toch gebruikten de gladiatoren ook wel andere wapens dan zwaarden. Er werd zelfs met nettén en drietanden 
gevochten. Wanneer in een gladiatorengevecht een deelnemer had moeten capituleren, dan keek men eerst naar 
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de keizer of zijn vertegenwoordiger voordat men de genadestoot ging toedienen. De keizer kon nI. met zijn duim 
een teken geven om een strijder te laten doden (= duim omlaag) of te laten leven (= duim omhoog), indien de 
strijder dapper had gestreden. Ook de toeschouwers schreeuwden aldoor hun wens: mitte (= laat hem gaan) of, 
vaker, iugula (= maak hem af). Vaak zal de keizer wel naar het volk geluisterd hebben, want deze spelen waren 
voornamelijk bedoeld om het gewone volk door spel en vermaak rustig te houden, aangezien de levensstandaard 
van het gewone volk en vooral van de mensen die in de sloppen van Rome woonden, vaak niet al te best was. 
Vooral in verkiezingstijd werden er veel spelen georganiseerd, waarbij de ene weldoener de andere natuurlijk 
moest overtreffen. Daarom werden de spelen na verloop van tijd steeds grootser. In het Colosseum wilde men op 
den duur de arena zelfs met water en werden er realistische zeegevechten tussen galjoenen gehouden!  
Deze feesten werden natuurlijk wel ten koste van het leven van duizenden wilde dieren en gladiatoren gehouden. 
De gladiatoren waren vaak slaven of misdadigers die zich aan moord, muiterij of brandstichting hadden schuldig 
gemaakt. Deze misdadigers kregen dan in plaats van de doodstraf een veroordeling  “ad gladium” =  “tot het 
handwerk van zwaardvechter”. Deze gladiatoren werden dan ook goed bewaakt en kregen les van speciale 
trainers (lanistae) die hen leerden hoe men edel en waardig moest sterven. 
Toen de christenvervolging eenmaal op gang gekomen was, werden vele christenen veroordeeld tot een gevecht 
tegen de wilde dieren. Duizenden van hen zijn zo in het Colosseum omgekomen. Daarom wordt er nu nog elk 
jaar op “Goede Vrijdag” een herdenkingstocht in het Colosseum gehouden, waar ook een groot houten kruis 
staat ter nagedachtenis aan allen, die hier gestorven zijn. 
Tot 405 werden hier gladiatorengevechten gehouden; de gevechten met de wilde dieren duurden tot 523. In de 
renaissancetijd werd dit gebouw van vrijwel alles beroofd wat enigszins bruikbaar was ter versiering van allerlei 
belangrijke gebouwen uit die tijd, zoals de St. Pieterskerk. 

Elke dag heeft een naam 
 
Maandag 
In de nacht trekt de maan langs de donkere hemel. De reis van de maan is ingewikkelder dan die van de zon, 
want de maan moet gedurende zijn omlooptijd, die maand genoemd wordt, toe- en afnemen. 
Dat heet “wassen” en “afnemen” van de maan. De maan heeft grote invloed op alles wat op aarde leeft. Ook 
heeft de maan aantrekkingskracht op het water en regelt zodoende eb en vloed. De maan is heel belangrijk, 
daarom werd de eerste dag van de werkweek de Maandag. 
 
Dinsdag 
Wodan was de oppergod van de Germanen. Zijn vrouw Eng schonk hem vele zonen, van wie Tyr (of Tiwaz) de 
dapperste was. Hij was heel vindingrijk in moeilijke situaties, regelde de rechtspraak op de “ding”-vergaderingen 
en was zó dapper, dat de krijgers die ten strijde trokken, zijn runeteken in hun zwaard kerfden. 
Tyr was de enige god die de boze wolf Fenrir wist vast te binden, toen hij een bedreiging voor de goden ging 
vormen. “Eens,” zeiden de Germanen, “als de goden optrekken voor de grote eindstrijd tegen de machten van het 
kwaad, zal Tyr links van Wodan rijden. En omdat ze zoveel ontzag voor deze god van oorlog en recht hadden, 
kennen we de Dinsdag. 
 
Woensdag 
Wodan (of Odin) was de vader van het godengeslacht der Asen, dat in Asgard woonde. 
Uit een stuk hout schiep hij de eerste bewoners van Midgard, de aarde. Wodan werd altijd vergezeld door twee 
wolven, Gen en Freki, en twee raven, die Hugin en Mugin (Gedachte en Herinnering) heetten. Die raven 
fluisterden hem in het oor wat er in het heelal gebeurde. Daarom werd Wodan wel de Ravengod genoemd. 
Om te mogen drinken uit de bron van de wijsheid, offerde Wodan een van zijn ogen. Zo werd hij de god van de 
dichters en denkers. Maar hij was ook de god van de krijgers. Omdat Wodan de spil was waarom de hele 
godenwereld draaide, werd de middelste dag van de week naar hem genoemd. 
 
Donderdag 
De lievelingsgod van de Germaanse boeren en zeelui was de dondergod Donar (of Thor). Hij was de grote 
“verdediger van Asgard en Midgard” en voerde voortdurend strijd tegen de reuzen die in Utgard woonden. 
Als deze roodharige oudste zoon van Wodan in zijn bokkenwagen, getrokken door de bokken Tandenknarser en 
TandenmaIer, door het luchtruim stormde, rolde de donder en als hij zijn driekoppige hamer Mjölnir slingerde, 
bliksemde het. “Hoor,” zeiden de mensen in Midgard dan, “Donar is op reuzenjacht!” 
Behalve de hamer Mjölnir bezat Donar ook een ijzeren handschoen om de hamer vast te houden en een gordel, 
die zijn toch al geweldige kracht nog verdubbelde. Aan Donar werd deze dag van de week gewijd. 
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Vrijdag 
Behalve het geslacht van de Asen was er nog een belangrijk geslacht in de Germaanse godenwereld: dat van de 
Wanen. Aan het hoofd van de Wanen stond Njord, de god van de schepen. 
Njord werd vader van een tweeling: de god Freyer en de godin Freya. Dit tweelingpaar had macht over alles wat 
groeide. Freya stond vooral in aanzien als de godin van de liefde. Zij reisde veel. Vaak reed ze in een wagen, 
getrokken door twee katten, zo groot als leeuwen. Soms gebruikte ze op reis haar verenkleed, waarin ze zich kon 
vermommen als een valk. Freya had een afkeer van geweld. Overal waar zij liep, kwamen spontaan bloemen uit 
de grond. Zij was z6 geliefd, dat ook naar haar een dag van de week werd genoemd. 
 
Zaterdag 
Voor deze dag, de eerste dag van je weekend, konden de Germanen blijkbaar geen naam verzinnen. Maar ze 
vonden toch een oplossing: ze vertaalden gewoon de naam, die de Romeinen verzonnen hadden: dies Saturni, 
dag van Saturnus, de Romeinse god van de landbouw. 
Zo kreeg deze dag van de week niet de naam van een Germaanse, maar van een Romeinse god. 
 
Zondag 
De belangrijkste dag noemden ze naar de zon, de levenbrengende, warmtegevende zon, die elke dag langs de 
hemel trekt 
. 
Romeinen en Germanen 
De oude Germanen deelden de tijd in naar het op- en ondergaan van de zon. Ze wisten dat de zon niet elke dag 
even lang schijnt en dat de zonnewarmte leven en groei in de natuur beheerst. 
Voor hen bestond het zonnejaar uit vier seizoenen: lente, zomer, herfst en winter. Pas na de komst van de 
Romeinen gaven ze de maanden en de dagen een naam. Naar Romeins voorbeeld noemden ze de dagen naar 
hemellichamen en goden, natuurlijk hun eigen goden. 

Elke maand heeft een naam 
 
De herfst begint in september, deze maand wordt daarom ook wel de herfstmaand genoemd. Alle namen van de 
maanden komen uit het Latijn, een oude taal die lang geleden door de Romeinen gesproken werd. Latijn wordt in 
de wetenschap nog steeds gebruikt, denk maar aan de recepten die de dokter uitschrijft. De Romeinen kenden 
veel goden en godinnen, veel maanden zijn naar hen genoemd. Het Romeinse volk had ook een andere kalender, 
maart was voor hen de eerste maand van het jaar. September was de zevende maand, en “zeven” is in het Latijn 
septem, vandaar. Weet je waar de namen van de andere maanden vandaan komen? Hier volgen ze, op een rijtje. 
 
Januari 
Januari heet naar Janus, de god van de tijd en de vrede. Je ziet hem vaak afgebeeld met twee gezichten. Ze 
zeggen dan ook wel eens dat iemand een “Janusgezicht” heeft, dan is het niet duidelijk of zo iemand nu vrolijk 
of verdrietig is. Waar de Nederlandse naam Louwmaand vandaan komt, is niet helemaal zeker. Waarschijnlijk 
van het woord “louwen”, dat looien betekent. Vroeger werden in januari veel dierenhuiden gelooid, tot leer 
bewerkt. 
 
Februari 
In februari zit het Latijnse februatio, wat “reiniging” betekent. In de “reinigingsmaand”, die voor de oude 
Romeinen de laatste maand van het jaar was, maakten de mensen zich klaar voor het nieuwe jaar. Misschien 
hielden ze dan grote schoonmaak, wie weet. In Nederland heet februari ook wel sprokkelmaand. Dit komt 
waarschijnlijk van het “sprokkelen” van hout, nodig om het vuur brandende te houden. Dat was wel nodig, want 
in februari kan het nog flink koud zijn. 
 
Maart 
De Romeinen noemden hun eerste maand van het jaar naar de oorlogsgod Mars. Niet zo’n vredige naam voor 
deze lentemaand, zoals maart ook wel genoemd wordt. 
 
April 
April komt van het Latijnse aperire (openen). In deze maand gaat de aarde open, allerlei planten en bloemen 
komen na de lange winter weer te voorschijn. Ook het gras wordt weer mooi groen, vandaar de naam grasmaand. 
Sommige mensen zeggen dat april genoemd is naar Afrodite, de godin van de liefde. Lente en verliefd worden 
gaan vaak samen, dus dat zou best kunnen! 
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Mei 
Mei heet naar Maja, nog een Romeinse godin, de “weldoenster der mensheid”. De Nederlandse naam 
bloeimaand is makkelijk; in deze maand staan heel wat bomen in bloei, om van alle bloemen nog maar niet te 
spreken. 
 
Juni 
De zomermaand juni heet naar Juno, de vrouw van Jupiter. 
 
Juli 
Juli is voor de verandering niet naar een god of godin, maar naar een Romeinse keizer, Julius Caesar, genoemd. 
In juli wordt het hooi, gedroogd gras dat als voer voor de beesten gebruikt wordt, binnengehaald. Daarom heet 
juli de hooimaand. 
 
Augustus 
Augustus is de naam van een andere Romeinse keizer, deze maand is naar hem genoemd. Augustus is de 
oogstmaand, hoewel het koren tegenwoordig ook wel in andere maanden van het land gehaald wordt. 
 
September 
De herfst begint in september, deze maand wordt daarom ook wel de herfstmaand genoemd. Alle namen van de 
maanden komen uit het Latijn, een oude taal die lang geleden door de Romeinen gesproken werd. Latijn wordt in 
de wetenschap nog steeds gebruikt, denk maar aan de recepten die de dokter uitschrijft. De Romeinen kenden 
veel goden en godinnen, veel maanden zijn naar hen genoemd. Het Romeinse volk had ook een andere kalender, 
maart was voor hen de eerste maand van het jaar. September was de zevende maand, en “zeven” is in het Latijn 
septem, vandaar. 
 
Oktober 
Oktober komt van het Latijnse octo (acht), want volgens de Romeinse kalender was dit de achtste maand. Na het 
plukken van de druiven wordt in deze maand begonnen met het maken van wijn. In landen als Frankrijk en 
Duitsland heb je dan ook veel wijnfeesten in deze tijd. Nu weet je waar de naam wijnmaand vandaan komt. 
 
November 
Novem betekent “negen” in het Latijn, november was de negende maand. Vroeger werden in november op de 
boerderijen dieren geslacht. Het vlees werd daarna gepekeld (bewaard met veel zout), en van dit vlees aten de 
mensen de hele winter door. Vandaar de naam slachtmaand. 
 
December 
Even tellen.., ja, december was bij de Romeinen de tiende maand. En “tien” is in het Latijn decem. Voor ons is 
deze wintermaand de laatste maand van het jaar. 

Germaans dorpje 
 
“Het is niet alles goud wat er blinkt!” Dit gezegde geldt zeker ook voor de vondsten in de vaderlandse bodem. 
Maar toen op 31 maart 1955 twee voorwerkers bij het verspreiden van aangevoerde grond op een bouwterrein in 
Bellen iets zagen blinken, was het wel degelijk goud, en niet zo weinig ook: vijf hals- ringen, een armband en 
vier munten! Bij het daarop volgende archeologische onderzoek werden nog eens achttien munten gevonden en 
kon bovendien de herkomst van de vracht grond en daarmee de oorspronkelijke plaats van de schat op nog geen 
3 km afstand van de inheemse nederzetting bij Wijster — bepaald worden. 
Zoals blijkt uit de samenstelling van de munten, moet de goud- schat van Beilen omstreeks 400 n.C. verborgen 
zijn. In die tijd vertegenwoordigde hij een zeer grote rijkdom: alleen al voor de vervaardiging van de sieraden 
zijn minstens honderd goudstukken versmolten. De eigenaar moet in Drenthe een vooraanstaand man zijn 
geweest, die nauwe contacten met het Romeinse Rijk onderhield. Behalve uit handel bestonden deze misschien 
ook daarin, dat hij zich voor goed geld onthield van vijandelijkheden jegens de Romeinen of hen zelfs hielp in 
hun strijd tegen het steeds weer opdringende Germaanse geweld. 
De bezitter van de goudschat van Beilen kan afkomstig zijn geweest uit de nederzetting bij Wijster. 
Dit dorp bereikte in de 4e eeuw n.C. de ongebruikelijke grootte van meer dan 6 ha. Het was door wegen in 
rechthoekige blokken verdeeld, waarop twintig of meer boerderijen stonden. Het aantal inwoners zal in de 
honderden gelopen zijn. Het karakteristieke erf omvatte een huis met graanschuur, hutkom en waterput. De 
meeste boerderijen hadden een stal- en een woongedeelte, een aantal had bovendien daartussenin nog een ruime 
deel. De veestapel, gemiddeld achttien stuks per boerderij, was groot genoeg om de eigen levensbehoefte te 
dekken en bovendien nog een deel ervan te verhandelen. 
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De belangrijkste man van het dorp woonde op een erf met een langere boerderij, een grotere graanschuur en 
meer hutkommen dan elders. Het handwerk liet hij waarschijnlijk aan zijn verwanten over, want zelf bewoonde 
hij een huis waarvan het stalgedeelte was weggelaten. Zijn overheersende positie binnen dit grote dorp in het 
vrije Germanië legde hem geen windeieren, maar wellicht des te meer gouden. 
Lang voordat men een vermoeden had van de betekenis van het dorp, trok de omgeving van een verland vennetje 
in de buurt van Wijster al de aandacht van de archeologen. Tijdens de eerste opgravingen, in 1929 en 1931 
richtte het onderzoek zich op vier graf heuvels uit de ijzertijd en een grafveldje dat bij de grote nederzetting 
behoorde. De 33 begravingen bestonden uit 25 crematies en 8 lijkbijzettingen. De kledingstukken en sieraden die 
enkele doden in hun graf meenamen, laten ons iets zien van de standsverschillen die ook in het dorp te bespeuren 
waren. Een betrekkelijk rijk mannengraf bevatte een mooi versierde gordel, twee lanspunten en een strijdbijl, 
zoals ook Germanen in het Romeinse leger die droegen. 
Een welgestelde vrouw tooide zich voor haar laatste reis met een kostbaar kralensnoer en zilveren armbanden; 
haar haar stak zij op met een fraaie lange speld. Misschien heeft zij op hoogtijdagen wel een van de sieraden uit 
de kostbare goud- schat van Beilen mogen dragen. Dankzij de opvallende of luxueuze Romeinse producten kon 
zelfs in het rijk der doden nog de stand worden opgehouden. 

Villa 
 

Tegenwoordig betekent het woord 
villa een luxueus woonhuis, maar in 
de Romeinse tijd bedoelde men er 
een soort boerderij mee. Deze kon 
het eigendom zijn van een 
stadsbewoner, die zijn geld in een 
landbouwbedrijf had belegd en dit 

door een rentmeester liet beheren. Zelf verbleef hij er slechts een deel van zijn tijd. In die gevallen kon zo’n 
boerderij de allure van een landhuis aannemen en van alle steedse comfort zijn voorzien, maar dit was lang niet 
altijd het geval. In Nederland kwamen zij vooral in Zuid-Limburg voor. De villa van Voerendaal is tot nu toe een 
van de grootste die in ons land is opgegraven. Deze bestond uit een reeks van in steen opgetrokken gebouwen, 
die in een rechthoek om een grote hof waren gegroepeerd. Ongeveer in het midden stond het hoofdgebouw: een 
grote, bijna vierkante hal met daaromheen kleinere woon- en slaapvertrekken. Sommige kamers waren voorzien 
van een centraal verwarmingssysteem. 
De rentmeester woonde wellicht in het kleinere huis naast het hoofdgebouw. Links en rechts van deze 
middenpartij stonden grote schuren voor de opslag van gereedschappen, voor veestalling en oogstberging. 
Uiterst links en vanwege het brandgevaar wat afzijdig lag het centraal verwarmde badgebouw. Daar konden de 
bewoners als in een sauna koude, lauwe en hete baden nemen. Een overdekte zuilengalerij verbond alle 
gebouwen met elkaar, zodat er samenhang in het wat onregelmatig gegroeide geheel ontstond. Een trap midden 
voor de grote hal in het hoofdgebouw leidde naar de tuin, die door een muur van het erf was gescheiden. 
De vorm en de techniek waarin de villa’s in het noordwesten van het Romeinse Rijk werden gebouwd, waren 
ontleend aan de klassiek-Romeinse architectuur. Een goed ontworpen villa behoorde een symmetrische aanleg te 
hebben, die door zijn wijds opgezette voorgevel een imponerende indruk moest maken. Een lange zuilengang en 
een ruime voorhof met tuin speelden daarbij een belangrijke rol. Het gebruik van vloerverwarming, dakpannen, 
natuursteen, cement, glas, muurschilderingen en soms ook mozaïekvloeren berustte op Romeinse kennis en 
smaak. 
Onder deze invloed ontwikkelde zich een eigen type villa: het huis met een grote centrale hal en twee ruimtes die 
bij de hoeken aan de voorzijde uitsprongen. Deze indeling was gebruikelijk bij kleine villa’s of in de oude 
kernen van grotere, zoals die van Voerendaal. 
De meeste villa’s hadden een agrarische functie; op de vruchtbare lössgronden nam akkerbouw een belangrijke 
plaats in. De landbouwtechnieken waren relatief ver ontwikkeld. Men maakte bijvoorbeeld gebruik van mergel 
en kalk om de bodem te verrijken; voor het maaien van gewassen was een maaimachine beschikbaar. De 
producten zullen voor een groot deel bestemd zijn geweest voor de vestingen langs de Rijn en voor de grote 
steden, zoals Tongeren, Keulen, Xanten en Nijmegen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel villa’s in de tweede helft van de 1e  eeuw n.C. zijn gesticht, de tijd 
waarin ook de verdedigingsgordel langs de Rijn werd opgebouwd. De villabewoners waren overwegend 
afkomstig uit het sterk geromaniseerde Gallië, Gallo-Romeinen dus. Dit konden oudgedienden van het Rijnfront 
zijn, zoals Ulpius Verinus uit Bom. Maar ook burgers, zoals Marcus Vitalinius, die niet ver van Voerendaal een 
villa bezat en in de loop van zijn leven enkele Openbare ambten in de stad Xanten bekleedde. 
 

Reconstructietekening van het Romeinse complex. 
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Nehalennia 
 
Altaren voor Nehalennia 
Luctor et emergo — ik worstel en kom boven — is de 
wapen- spreuk waarmee de Zeeuwen hun niet aflatende 
strijd met de zee tot uitdrukking brengen. Hij is ook van 
toepassing op de fragmenten van bijna tweehonderd 
stenen altaren, gewijd aan de godin Nehalerinia, die in 
1970 en 1971 bij Colijnsplaat uit de Oosterschelde zijn 
opgevist. Daar bleken op een diepte van 25 m de resten 
van een volledig verspoeld heiligdom uit de Romeinse tijd 
te liggen. Deze reeks van opzienbarende vondsten is 
begonnen met de melding van schipper K.J. Bout uit 
Tholen, die op 14 april 1970 brokstukken van twee altaren 
in zijn netten aantrof. Vanaf eind augustus viste schipper 
Bout vier weken lang op ‘s rijks kosten alleen nog maar 
op altaren. Een echte onderwateropgraving is op deze 
diepte, met de sterke stroming die dagelijks grote 
hoeveelheden zand verplaatst, niet mogelijk. Waar nu de 
Oosterschelde stroomt moet in de late 2e en de 3e eeuw 
een belangrijke aanlegplaats hebben gelegen. Hier meer- 
den binnenvaartschepen aan die de grote rivieren waren 
afgezakt. En van hier kozen zeeschepen met bestemming 
Brittannië of Gallië het ruime sop. Voor hun vertrek 
wendde de schipper of handelaar zich tot de godin 
Nehalennia om een behouden reis af te smeken. Zij 
beloofden bij vervulling van hun wens als dank een 
votiefaltaar voor haar op te richten. Voor zover zij hun 
woonplaats hebben vermeld, kwamen zij uit het stroomgebied van de Rijn, de Moezel, de Maas, de Schelde en 
de Seine. Hun Latijns aandoende namen hebben vaak een Gallische oorsprong. Hun waar bestond o.a. uit graan, 
zout, vissausen, aardewerk en wijn. De godin Nehalennia was leidster en stuurvrouwe van de schepelingen in 
deze streken. Zoals wel vaker gebeurde, had deze van oorsprong inheemse godin zich een Romeins uiterlijk aan- 
gemeten. Meestal werd zij zittend afgebeeld in een tempelnis, die op klassieke wijze door pilasters geflankeerd 
en van boven door een schelp afgesloten is. 
Nehalennia vermocht dan wel de handel en zeevaart te beschermen, zelf werd zij ten slotte slachtoffer van de 
zee, die haar pas zeventien eeuwen later weer liet gaan. 

Jaartelling 
 
Al in de oudste tijden heeft de mens de tijd berekend. Daarbij werden de volgende maatstaven gebruikt: 
1 de wisseling der seizoenen; 
2 de omlooptijd van de zon. 
 
Romeinse tijdrekening 
De oude Romeinen kenden een jaar van 355 dagen, die als volgt verdeeld waren over 12 maanden: Martius 31, 
Aprilis 29, Maius 31, Junius 29, Quintilis 31, Sextilis 29, September 29, October 31, November 29, December 
29, Januarius 29, Eebruarius 28. De Romeinen begonnen dus het jaar met de maand maart, die genoemd was 
naar de god Mars. Om het andere jaar werd een maand van 22 of 23 ingevoegd. De maand Februarius hield dan 
23 dagen over, aangezien de andere 5 dagen werden gevoegd bij de toegevoegde maand, die dus 27 of 28 dagen 
lang was. Doordat de schrikkelmaanden niet even consequent ingevoegd werden, ontstond er grote verwarring. 
Daarom voerde Julius Caesar in 46 v. Chr. de Juliaanse tijdrekening in. Dit hield in dat er 3 jaren van 365 dagen 
zijn en dat er dan een schrikkeljaar van 366 dagen wordt ingevoegd. Daarnaast werd de maand Quintilis naar 
hem Julius genoemd. Opvallend bij de naamgeving van de maanden is wel dat de maanden de numerieke 
volgorde aangeven: 
Sextilis komt van sex = 6 September komt van septem = 7 October komt van octo = 8 November komt van 
novem = 9 December komt van decem = 10. 
Hierbij moeten we goed bedenken dat de Romeinen het jaar starten met de maand maart en niet met de maand 
januari, zoals wij dat doen. 
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In het jaar 9 na Christus werd de maand Sextilis veranderd in Augustus, ter ere van keizer Augustus. Bij deze 
tijdrekening gaat men uit van de zon. Toch loopt het tropische jaar niet helemaal gelijk met de jaren in de 
Juliaanse tijdrekening. Op den duur gingen er dan ook weer verschillen ontstaan.  
 
Gregoriaanse tijdrekening 
Daarom voerde paus Gregorius XIII in 1582 de Gregoriaanse tijdrekening in. Hij nam hierbij de volgende 
besluiten: 
a op 4 oktober 1582 volgt meteen 15 okt. 1582; 
b alle schrikkeljaren op een vol eeuwtal dat niet door 400 deel- baar is, vervallen. 
Hierdoor wordt de gemiddelde lengte van het Gregoriaanse jaar 365,2425 dagen. In vergelijking met het 
werkelijke tropische jaar (365,2422 dagen) is de afwijking zo miniem dat het pas in de verre toekomst aangepast 
zal moeten worden. Toch is de Gregoriaanse kalender pas heel langzaam buiten de kerkelijke staat en de 
katholieke landen overgenomen: in Rusland bv. in 1918. Prestigeredenen waren hier de oorzaak van. 
 
Christelijke jaartelling 
Men heeft hierbij de indeling van het jaar in 12 maanden van ongelijke lengte overgenomen van de Romeinse 
kalender uit de tijd van Julius Caesar. De geboorte van Jezus Christus is als beginpunt genomen. Toch zijn de 
geleerden het er nog niet over eens of het “jaar 0” wel de werkelijke geboortedatum van Jezus Christus is. 
Sommigen menen dat men zich verteld heeft en dat Jezus in werkelijkheid iets later geboren is. Anderen 
beweren dat Jezus is geboren in “3 voor Christus”. 
 
Joodse jaartelling 
De jaartelling van de Joden berust op een onbeperkt doorlopende serie tijdstippen van de Nieuwe Maan, die van 
een vast beginpunt op onderling gelijke afstanden van ongeveer 29,5 dag vastgelegd zijn. 
Het vaste beginpunt is vastgesteld op even voor middernacht in de nacht van 6 op 7 oktober van het jaar 3760 
voor Christus van de Juliaanse kalender. 
De jaren bestaan uit 12 maanden en om de paar jaar (in een schrikkeljaar) uit 13 maanden. Volgens de Joodse 
jaartelling leven wij nu in de 58e eeuw. 
 
De islamitische jaartelling 
Bepalend voor deze jaartelling zijn de maanden. Het begin van de maanden wordt bepaald naar de 
wederverschijning van de sikkel van de maan in het westen. Twaalf van deze maanden vormen een jaar. Men 
mag daaraan volgens de wetten van de koran geen dagen toevoegen. Daardoor is het islamitische jaar ± 11 dagen 
korter dan ‘t Europese. Toch komen islamieten die met andersdenkenden samenleven, wel in problemen door dit 
verschil. Voor hen is dan ook een vaste kalender opgesteld: het houdt een cyclus van 30 jaren in, waarvan 19 
jaren elk 354 dagen tellen en 11 jaren elk 355 dagen. Aan de jaren 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 en 29 wordt 
in de laatste maand een schrikkeldag toegevoegd. 
 
Jaartellingen 

Het christelijke jaar 
begint 1 januari 

Het Iranese jaar begint 21 
maart 

Het Ethiopische jaar 
begint 10 september 

Het Hebreeuwse jaar 
begint variabel 

1984 
1985 
1986 
1987 

1363 
1364 
1365 
1366 

1976 
1977 
1978 
1979 

5745 
5746 
5747 
5748 

In Japan wordt de christelijke jaartelling gebruikt en een nationale, gebaseerd op het aantal regeringsjaren van de 
keizer. 


