Mag ik overvaren?

Crossing the Waters

Bij Colijnsplaat en Domburg in Zeeland
lagen in de Romeinse tijd tempels voor de
godin Nehalennia. Zij werd vereerd door
de lokale bevolking als vruchtbaarheidsgodin. De Zeeuwse wateren dienden in de
eerste eeuwen n.Chr. als havenplaatsen
voor de handel naar Engeland. Hande
laren, scheepskapiteins en reders lieten
bij de tempels van Nehalennia altaren
opstellen. Zij dankten hiermee de godin
voor de behouden thuiskomst. De inscripties zijn een bron van informatie over
handelsgoederen van en naar Engeland:
zout, vissaus, aardewerk en wijn waren
producten die uit het huidige Frankrijk,
België, Nederland en Duitsland over de
Noordzee werden vervoerd. Dit altaar is
op de bodem van de Oosterschelde gevonden en vermeldt de handelaar Gaius Julius
Primitivus, die zijn belofte aan de godin
‘gaarne en met reden’ heeft ingelost.

In Roman times, temples to the goddess
Nehalennia were built near Colijnsplaat
and Domburg in the province of Zeeland.
Nehalennia was worshipped as a fertility goddess by the local population.
In the first few centuries AD, the waters
of Zeeland served as harbours for trade
with England. Merchants, sea captains,
and shipowners had altars erected near
the temples of Nehalennia, to thank the
goddess for their safe return. The inscriptions are a source of information about
trade goods being shipped to and from
England. The products transported across
the North Sea from present-day France,
Belgium, the Netherlands, and Germany
included salt, fish sauce, pottery, and
wine. This altar was found at the bottom
of the Oosterscheldt estuary and mentions the name of the merchant Gaius
Iulius Primitivus, who redeemed his
promise to the goddess ‘gladly and with
reason’.
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1 Altaar voor de godin Nehalennia

1 Altar to the goddess Nehalennia

Hoe ver nog?

How far to go?

Langs de Romeinse wegen stonden op
verschillende plaatsen mijlpalen opgesteld. Deze vermeldden de afstand tot
de dichtstbijzijnde stad en eerden de
keizer met een lange inscriptie. Deze
mijlpaal vermeldt ‘de getrouwe, heil
brengende, onoverwinnelijke opperheerser, hogepriester en volkstribuun.’
Hiermee wordt keizer Trajanus Decius
bedoeld, die slechts twee jaar regeerde
(249-251 na Chr.). Ons woord ‘mijl’ is afgeleid van het Latijnse ‘mille passuum’,
dat letterlijk duizend passen betekent.
De Romeinse mijl komt overeen met
1479 meter. In grote delen van Gallië en
Germanië werd gemeten met de Gallische
leuga, de afstand die iemand in een uur
kon afleggen (ca. 2200 meter). Deze zandstenen mijlpaal is in Rijswijk gevonden.
Na de lofzang op de keizer vermeldt de
inscriptie de afstand in leugae tot Forum
Hadriani (Voorburg), de hoofdstad van de
inheemse stam der Cananefaten.

At various points along the Roman roads,
milestones were erected. They displayed
the distance to the nearest town and
a lengthy inscription honouring the
emperor. This milestone is dedicated
to ‘the faithful, benificent, invincible
supreme ruler, high priest, and tribune‘,
a reference to emperor Traianus Decius,
whose reign lasted only two years
(AD 249-251). Our word ‘mile‘ is derived
from the Latin mille passuum, literally
‘one thousand steps’. The Roman mile
was 1479 metres (a little less than a
present-day mile). Through much of Gaul
and Germania, distance was measured
in Gallic leugae (leagues). A leuga was
the distance a person could travel in one
hour (about 2200 metres). This sandstone
milestone was found in Rijswijk. After
praising the emperor, the inscription
gives the distance in leugae to Forum
Hadriani (Voorburg), the capital of the
Cananefates, an indigenous tribe.
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1 Mijlpaal met inscriptie

1 Milestone with inscription

Romeinse rijkdom

Roman Luxury

De voorwerpen in deze vitrine zijn gevonden in een grafveld naast de Romeinse
weg bij Heerlen. Zij waren geplaatst in
vier stenen kisten met crematieresten
en verkoold hout. De twee rijkste graven
hebben toebehoord aan vrouwen. De
inhoud weerspiegelt de rijkdom van de
inheemse elite, die zich graag omringde
met Romeinse luxegoederen. Het glaswerk is van hoge kwaliteit, vooral de twee
‘druiventrosflesjes’. Deze zijn in een mal
geblazen. Vorm en kleur komen prachtig overeen met de textuur van echte
druiven. Het gouden flaconnetje heeft
waarschijnlijk parfum bevat. Het is versierd met gouddraad, gouden bolletjes en
blauw email. De decoratie toont motieven uit de Keltische kunst. Het barnsteen
is afkomstig uit het Oostzeegebied. Het
is in Noord-Italië kunstig bewerkt en als
luxeproduct naar onze streken geëxporteerd. Door de aanleg van wegen nam de
handel in deze periode enorm toe.

These objects were found in a cemetery
alongside the Roman road near Heerlen.
They had been placed in four stone chests
with cremation remains and charred
wood. The two richest graves belonged
to women. Their contents reflect the
wealth of the local elite, who loved to
surround themselves with Roman luxury
goods. The glass objects show excellent
workmanship, especially the two bottles
shaped like bunches of grapes. These
were mould-blown. Their form and colour
are a splendid imitation of real grapes.
The small golden bottle probably contained perfume. It is decorated with gold
thread, grains of gold, and blue enamel.
The decoration shows motives from Celtic
art. The amber comes from the Baltic
region. It was ingeniously carved in northern Italy and exported to this country a
luxury item. Trade boomed in this period
due to the contruction of new roads.
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Gouden flaconnetje voor parfum
Amor met fakkel en hagedis, barnsteen
Model van spinrokken, barnsteen
Mesheften: Amor, sprinkhaan en haas,
barnsteen
5 Schaaltje met wijnranken, barnsteen
6 Flesje van groen-zwart glas met
ingesmolten witte glasdraden
7 Set van twee druiventrosflesjes uit Trier
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Golden perfume bottle
Amor with torch and lizard, amber
Distaff model, amber
Knife hilts: Amor, locust, and hare,
amber
5 Dish with grapevines, amber
6 Greenish-black glass bottle with white
glass threads
7 Set of two grape-bunch bottles from Trier

