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Inleiding 

Heel Gallië is halverwege de eerste eeuw voor Christus bezet door de Romeinen, de 

romanisering van de Gallische bevolking is vergevorderd. Er waren grote civitates, steden, 

gesticht naar voorbeeld van de Eeuwige Stad zelf. De invloed van de Romeinse cultuur 

ging zo ver dat zelfs de Gallische religie een verandering had ondergaan en er sprake was 

van een Gallo-Romeinse religie. Deze Gallo-Romeinse religie kenmerkte zich door het 

combineren van de goden van de Gallische en Romeinse goden bijvoorbeeld Mars-

Camulus, Hercules-Magusanus en Jupiter-Taranis.1 Daarnaast kende de Gallische religie 

een aantal verschillende soorten tempelbouw. In Gallië zijn inheems Gallische, Gallo-

Romeinse en Etrusco-Italische tempels te vinden. Deze veranderingen van religie en 

tempelbouw kunnen duiden op een grote verandering in de visie van de mens. Zodoende 

is de verandering van religie en tempelbouw specifiek als onderdeel van de romanisering 

van de Galliërs in Gallia Belgica te verwachten in gebieden die doordrongen zijn van de 

Romeinse cultuur. De Gallo-Romeinse 

tempelbouw was kenmerkend voor het gehele 

Gallische gebied en de zuidelijke delen van 

Britannia.2 Deze tempelbouw kenmerkt zich 

door een tempel met een vierkante vorm. De 

hoge cella, de centrale ruimte waar het 

cultusbeeld stond, en het lagere ambulatorium, 

zuilenomgang, dat de cella omringde, geven een 

opvallend andere tempel dan de algemeen 

bekende Etrusco-Italische en Klassieke tempels. 

In dit onderzoek zal de focus liggen op Gallo-Romeinse tempels in het gebied 

tussen de Noordzeekust en de rivieren Seine, Marne en Rijn. Dit gebied is gedefinieerd 

om het onderzoeksveld te beperken. Het onderzoeksgebied komt overeen met het gebied 

Gallia Belgica in de eerste eeuw voor Christus, en het latere Gallia Belgica en Germania 

Inferior uit de eerste eeuw na Christus.3 In deze scriptie zal naar het gehele 

                                                 
1 Nouwen, R., De Romeinen in België (Leuven, 2006), 82. 
2 Derks T., Goden, tempels en rituele praktijken (Amsterdam, 1996), 121.  
3 In de eerste eeuw voor Christus werd het gebied Gallia Belgica gedefinieerd door Caesar en met die 
afbakening opgenomen in het Romeinse Rijk. In de rond 90 n. Chr. vond er een herindeling van de 
provinciën plaats waarbij de grote provincia Gallia Belgica opgedeeld werd in een kleiner Gallia 

Belgica, Germania Inferior en Germania Superior. 

Fig I: Onderzoeksgebieden Gallia Belgica en 

Germania Inferior 



Gallo-Romeinse Tempels in Gallia Belgica  P.H.A. Houten 
 

 
3 

onderzoeksgebied verwezen worden met de term Gallia Belgica, zoals het in De bello Gallico 

ook genoemd wordt.4 De nadruk van het onderzoek zal op de tempels in Germania Inferior 

liggen. De vondsten van Gallo-Romeinse tempels in Germania Inferior vallen in het niet bij 

de vondsten in Picardië, het zuidelijke gebied van Gallia Belgica. De tempels in Germania 

Inferior worden vaak fragmentarisch en tot op heden nog niet met duidelijke voorgangers 

gevonden, waardoor er een vergelijking getrokken wordt tussen de ontwikkelingen bij de 

tempel van Gournay-sur-Aronde (Fr.) en de noordelijkere tempels, om zo een idee te 

krijgen van de ontwikkelingen die plaats gevonden kunnen hebben in Germania Inferior.  

Naast de bepaling van een onderzoeksgebied is er ook een tijdsafbakening nodig. 

De periode die dit onderzoek behandelt is vanaf de tweede eeuw voor Christus, dit is het 

moment waarop het eerste tempelgebouw in Gournay-sur-Aronde gebouwd werd, tot aan 

de crisis van de derde eeuw, wanneer Gallië binnen het Romeinse Rijk een eigen rijk 

vormde onder Postumus. Deze periode komt overeen met de ontwikkeling van de Gallo-

Romeinse tempel vanaf de vroege Gallische openlucht-cultusplaats tot aan de Gallo-

Romeinse tempel en het verval van deze tempels. De tempel in Gournay-sur-Aronde zou, 

volgens de datering van de tempel in de vierde eeuw na Christus, buiten de te 

onderzoeken periode vallen.5 Aan deze datering wordt echter getwijfeld. De tempel zou 

uitzonderlijk laat gebouwd zijn, en daarnaast is er dan sprake van een lange periode van 

inactiviteit als de Gallo-Romeinse tempel pas in de vierde eeuw na Christus gebouwd 

werd op deze locatie. Deze argumenten zullen in het hoofdstuk over de tempel van 

Gournay-sur-Aronde verder toegelicht worden.  

De Gallische cultusplaatsen maken als gevolg van de romanisering een 

ontwikkeling door van openluchtplaats naar een Romeins ogende tempel, de Gallo-

Romeinse tempel. Deze tempel behoudt een aantal aspecten welke terug te vinden zijn bij 

de inheems Gallische tempels. Bijzonder in de ontwikkeling van de Gallo-Romeinse 

tempel is het gebruik van de drie verschillende bouwstijlen (Gallische, Gallo-Romeinse en 

Etrusco-Italische) van de tempels naast elkaar en de mate van romanisering in de 

gebieden, waar deze verschillende tempels staan, in verhouding tot elkaar. Mijns inziens is 

het gebruik van deze drie vormen bepaald door de mate van romanisering. In de ver 

geromaniseerde civitates zoals Augusta Treverorum (Trier) en Nemausus (Nîmes) kan men 

                                                                                                                                                         
Lambrechts, P., „De geestelijke weerstand van de westelijke provincies tegen Rome‟, in: Mededelingen 
van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 
jaargang 28, nr. 1 (Brussel, 1966), 8. 
4 Caesar, De bello Gallico, vertaald door V. Hunink (Amsterdam, 2006), I.1. 
5 Derks (1996), 141. 
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strikt Etrusco-Italische tempels vinden.6 In de kleinere vici, nederzettingen, en langs 

diverticula, secundaire wegen, vindt men juist de Gallo-Romeinse variant, de Etrusco-

Italische tempel wordt hier niet gevonden. Naast deze monumentale tempels bestonden er 

nog steeds openlucht-cultusplaatsen, die helaas moeilijk te vinden zijn. Deze openlucht-

cultusplaatsen, al dan niet met een houten constructie, kunnen een gevolg zijn van de 

afwezigheid of mindere mate van romanisering. Deze drie gradaties van romanisering in 

de tempel (de strikt Gallische tempel, de Gallo-Romeinse tempel en de Etrusco-Italische 

tempel) zijn terug te vinden in tempelbouw. Bepalend voor de mate van romanisering lijkt 

de ligging van de verschillende tempels te zijn. Vanuit dit opzicht bekeken is de 

vraagstelling: 

Wijst de romanisering van Gallische Cultusplaatsen op een vergevorderde 

romanisering van de samenleving; zijn de Gallo-Romeinse tempels daardoor in de 

nabijheid van Romeinse wegen en castella te vinden? 

Deze vraagstelling kan ten eerste worden beantwoord door de ontwikkeling van een 

Gallo-Romeinse tempel te beschrijven aan de hand van het voorbeeld van de opgravingen 

in het tempelcomplex van Gournay-sur-Aronde. Deze opgravingen dienen vaak als 

voorbeeld om de gehele ontwikkeling van een openlucht cultusplaats naar een Gallo-

Romeinse tempel te schetsen dankzij de zes fasen die Brunaux wist te onderscheiden.7 

Vanuit de ontwikkeling van deze tempel is een vergelijking mogelijk tussen de Gallo-

Romeinse tempels die in het noordelijke gebied van Gallia Belgica, Germania Inferior, 

gevonden zijn. 

Om de romanisering van Gallia Belgica te kunnen koppelen aan het ontstaan van de 

Gallo-Romeinse tempels dient, naast de ontwikkeling in de tempelbouw, de romanisering 

zelf beschouwd worden. Uit inscripties is gebleken dat de lokale elite, met hoge functies, 

bijvoorbeeld altaarstenen, zoals bij de cultusplaats van St. Michielsgestel en Kapel-

Avezaath, wijdden.8 De romanisering voor Gallia Belgica, dus ook van de lokale elite, komt 

als eerste aan bod, daarnaast wordt de romanisering van Germania Inferior besproken. 

Hierbij wordt gekeken naar de mate en wijze van romanisering in het gebied Picardië, 

waar de tempel bij Gournay-sur-Aronde gelegen is, zodat een vergelijking getrokken kan 

                                                 
6 Nîmes wordt hier ondanks haar ligging buiten het gebied genoemd vanwege de goede staat waarin 
deze tempel tot op heden nog verkeerd. 
7 Brunaux J.L., Gournay I. Les fouilles sur le sanctuaire et l’oppidum (Amiens, 1985), 59. 
8 Roymans, N.& Derks, T., De tempel van Empel (‟s-Hertogenbosch, 1994), 19. 26. & Enckevort, H.& 
Thijssen, J. (red.) In de schaduw van het noorderlicht: de Gallo-Romeinse tempel van Elst-Westeraam 
(Abcoude, 2005), 25. 
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worden met Germania Inferior. De romanisering wordt gekoppeld aan de in Gallia Belgica 

gelegen Romeinse wegen, vooral de civitates en vici gelegen langs deze wegen, en de 

legerplaatsen langs de limes, de grens van het Romeinse Rijk. Deze aspecten van het 

Romeinse Rijk hadden een impact op de lokale bevolking door de aanwezigheid van de 

Romeinse legertroepen en de veranderingen op economisch gebied die volgden door de 

focus op economie in civitates en langs de weg. Hierdoor mogen deze, mijns inziens, als 

media voor romanisering gelden.  

Vanuit de ontwikkelingen in tempelbouw en romanisering is het ontstaan en de 

positie van de Gallo-Romeinse tempel, naast de Etrusco-Italische tempel en openlucht-

cultusplaats, te begrijpen. Immers is de nabijheid van een medium om de romanisering te 

ondergaan van belang; als het medium afwezig is zal de monumentale tempelbouw ook 

afwezig zijn, zoals te vinden is in Hoogeloon; is het medium duidelijk aanwezig, zoals het 

geval van een civitas dat op een belangrijk kruispunt van grote handelswegen lag, dan is de 

kans groot dat de romanisering zo ver gaat dat er een Etrusco-Italische tempel gebouwd 

wordt, zoals in Trier. De Gallo-Romeinse tempel bevindt zich op een dunne lijn waarin de 

romanisering niet afwezig is, want dan zou er sprake zijn van een Gallische cultusplaats, 

maar de romanisering heeft juist ook niet te veel invloed, want dan valt een Etrusco-

Italische tempel te verwachten. Aan de hand van bovengenoemde ontwikkelingen zal een 

poging gedaan worden om de dunne lijn te schetsen en zodoende mogelijke nieuwe 

locaties en inzichten te geven voor de identificatie van deze tempels. 
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Romanisering 

De romanisering is van belang om de verandering in de Gallische cultuur te verklaren. 

Het veranderen van een tempelgrondplan vergt naar mijn mening een grote verandering 

van mentaliteit. Om de mentaliteitsverandering, die de Gallo-Romeinse tempel als 

resultaat had, te verklaren moet naar acculturatie gekeken worden. De acculturatie, het 

overnemen van delen van een vreemde cultuur door contact met deze cultuur, is in deze 

context de romanisering. De Gallo-Romeinse tempel is immers een symbiose van de 

Gallische en Etrusco-Italische tempel. Gezien de Romeinse invloed op de tempelbouw, is 

romanisering de meest waarschijnlijke acculturatie.  

De romanisering, het overnemen van delen van Romeinse cultuur door een niet-

Romeinse samenleving, wordt in de hand gewerkt door de aanwezigheid van verschillende 

elementen uit de Romeinse cultuur. Overigens is van groot belang welke mensen deze 

romanisering ondergaan of juist inzetten.9 Daarnaast is het van belang te beseffen dat in 

eerste instantie het contact via de echte Italisch Romeinse bevolking gaat. In een later 

stadium, waarin delen van de inheemse bevolking geromaniseerd zijn, te denken valt aan 

veteranen van de auxilia, de hulptroepen zonder Romeins burgerrecht, wordt de 

romanisering door de geromaniseerde Galliërs verspreid.10 Ondanks de niet-Italische 

afkomst van deze Romeinen, is de invloed door hun inheemse afkomst mogelijk groter. 

Zij zijn per slot van rekening bekend met de inheemse cultuur en gebruiken deze al naast 

de Romeinse cultuur. De aanwezige Romeinen waren op die manier een goed voorbeeld 

dat zij volgden; een voorbeeld doet tenslotte volgen. 

In verschillende delen van de samenleving was de invloed van romanisering 

anders; zo was het contact met Romeinen in een afgelegen nederzetting minder intensief 

dan in een voor een castellum, fortificatie aan de grens, economisch belangrijke 

nederzetting. Het administratieve en bestuurlijke niveau was geheel gestoeld op Romeins 

voorbeeld, hier was de romanisering zo ver dat deelname alleen mogelijk was als Romeins 

burger.11 

De eerste contacten werden gelegd door de handelaren die goederen vanuit het 

Mediterrane gebied naar Gallia Belgica brachten. Deze eerste contacten met Romeinse 

                                                 
9 Bloemers, J.H.F., „Engels drop: een poging tot ontleding van het romanisatieproces in Nederland‟, 
Westerheem, jaargang 29, vol 2 (Amersfoort, 1980), 154. 
10 Bloemers, (1980), 154. 
11 Ibidem, 156. 
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cultuur hadden geen grote veranderingen teweeg gebracht. Desalniettemin zijn deze wel 

van belang voor het grote geheel dat de romanisering in gang zette. Tijdens de campagnes 

van Caesar, als hij door Gallië trekt, is het contact zeer direct en vaak agressief. De 

invloed van de Romeinen op de Galliërs zal, bij de tegenstanders, in eerste instantie niet 

geleid hebben tot het aannemen van de Romeinse waarden en cultuur. De stammen die 

zich daarentegen achter de Romeinen schaarden zullen delen van de cultuur aantrekkelijk 

gevonden hebben. De consolidatie van het nieuwe gebied zal de romanisering in de hand 

gespeeld hebben. Na de rol van de eerste handelscontacten en Caesar zullen de diepgaande 

media die de romanisering bevorderden behandeld worden. Hieronder versta ik de invloed 

van het leger in de gebieden Gallia Belgica en specifiek Germania Inferior, daarnaast de 

Romeinse wegen die als medium dienden waarover en waarlangs de Romeinse cultuur 

verspreid werd. 
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Eerste contacten 

Picardië, het gebied waarin we de tempel van Gournay-sur-Aronde kunnen vinden, is 

gelegen in de buurt van een van de kerngebieden van de vroege-La Tène periode, het 

Marnegebied (naast de kernen Moezel en Bohemia).12 De La Tène-cultuur is verbonden 

aan de Keltische taal en bestaat vanaf halverwege de vijfde eeuw voor Christus tot de 

Romeinse verovering. In het Marnegebied waren de grote centra te vinden waar de elite 

van deze cultuur zich bevond. Dit is te herkennen aan de La Tène elitegraven die in de 

Marnegebied gevonden zijn. Deze elitegraven kenmerken zich door de tweewielige 

strijdwagens, oorlogswapens en Mediterraan aardewerk voor wijn, Griekse kraters en 

kylix.13 Ondanks de afwezigheid van een intensief contact met de Mediterrane cultuur, in 

de tweede eeuw voor Christus was er nog geen sprake van een Romeinse invasie of 

urbanisatie, zijn er elementen van de Mediterrane cultuur die de Kelten overnamen. 

Hiervoor moet er contact plaats gevonden hebben; het eerste contact met de Romeinse 

cultuur vond waarschijnlijk plaats via handelscontacten over de Alpenpassen. Daarnaast 

vond de handel met Grieken plaats vanuit de Griekse koloniesteden Massalia en Nikaia. 

Romeinse handelaren gebruikten de Alpenpassen als handelswegen om verder in Gallië te 

komen en daar ging de handel over de Rhône naar het noorden en via de Garonne naar het 

westen.14 De handelswegen werden niet alleen als medium voor handelswaar gebruikt, 

maar via het handelscontact werd ook cultuur overgedragen. Langzaam kozen sommige 

Galliërs vrijwillig voor het aannemen van verschillende aspecten van de Mediterrane 

cultuur. Hierbij kan men denken aan het gevonden aardewerk voor wijnconsumptie; met 

het aardewerk is mogelijk ook de gebruikscultuur, al dan niet gedeeltelijk, meegekomen.15 

Hoewel deze invloeden en culturele veranderingen zeker effect hadden op een cultuur 

zullen de korte contacten geen greep hebben gehad op de Gallische religie. Het is uiteraard 

denkbaar dat wijn een plaats kreeg als offer of dat amforen en kraters als dragers van het 

votief werden gebruikt, toch zal handel de tempelbouw niet veranderen. Om de 

verandering in het tempelgrondplan te kunnen verklaren is een grotere invloed op de 

cultuur nodig.  

Niet alleen de elitegraven leveren archeologische bewijzen voor acculturatie van 

Mediterraans naar Keltisch, ook zijn er de oppida waar sporen van de Mediterrane cultuur 

                                                 
12 Cunliffe B., The Ancient Celts (Londen, 1997), 73. 
13 Cunliffe (1997), 63. 
14 Ibidem, 213. 
15 Ibidem, 61. 
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gevonden worden. Oppida waren de nederzettingen die een centrale functie hadden in het 

omringende gebied. Hierbij is te denken aan het oppidum als religieus, economisch en 

productiecentrum voor de regio, al dan niet op stamniveau of juist voor een kleinere regio. 

De aanwezigheid van de oppida wijst op de aanwezigheid van de elite die gevonden wordt 

in de graven, die vaak in de nabijheid van de oppida te vinden zijn. In Picardië vinden we 

bijvoorbeeld het oppidum van de Suessiones en het kleinere oppidum bij Gournay-sur-

Aronde. Nabij het tempelcomplex van Gournay-sur-Aronde was eveneens een oppidum 

gelegen, weliswaar een oppidum minder groot van formaat en belang, maar het is een 

bewijs van de aanwezigheid van de elite. De aanwezigheid van fortificaties bij sommige 

oppida wijzen op de behoefte aan bescherming; voor het ontstaan van de oppida, in de 

tweede eeuw voor Christus, worden alleen open nederzettingen gevonden.16 De 

ontwikkeling kan gedreven zijn door de potlatch-cultuur heersend tijdens de La Tène 

periode. Deze potlatch-cultuur is gebaseerd op het verkrijgen van prestige door giften te 

geven aan de onderdanen. De giften werden veelal verkregen door plunderingen omdat de 

overwinning die oorlogsbuit opleverde ook statusverhogend werkte. Om de economische 

en bestuurlijk belangrijke nederzettingen te beschermen tegen deze plunderingen werden 

deze versterkt. Een andere theorie die Cunliffe beschrijft is de bescherming van de 

handelsroutes en het voordeel om deze te kunnen controleren vanuit de versterkte 

nederzetting. De Romeinen kunnen niet de reden zijn voor de versterking in de tweede 

eeuw voor Christus, want er was geen dreiging vanuit Rome. 

In de tweede eeuw voor Christus werd in het zuiden van Gallië de Provincia met de 

stad Massalia, op eigen verzoek, onderdeel van de Romeinse Rijk. Daardoor werden de 

contacten met Gallië intensiever, want de handelscontacten vonden via Massalia nu direct 

plaats met Romeinen. De handel met Galliërs was lucratief door de slavenhandel vanuit 

Gallië voor wijn. In deze periode worden dan ook amforen gevonden in de nederzettingen 

in Picardië, vooral van het type Dressel 1a. 17,18 Diodorus Siculus beschrijft deze handel 

door een quote van Poseidonius:  

[…] many Italian merchants, with their usual love of money, regard the Celtic 

passion for wine as a source of treasure. They transport the wine by boat on 

                                                 
16 Cunliffe, (1997), 228. 
17 De Dressel duiden op een verschil datering, de Dressel 1a amforen werden geproduceerd tussen de 
tweede en eerste eeuw voor Christus, het andere type van belang voor deze scriptie is Dressel 1b, 
waarvan de productie in de tweede helft van eerste voor Christus begon. 
18 Haselgrove C., „Roman impact on rural settlement and society in southern Picardy‟, From Sword to 
Plough, (Amsterdam, 1996), 147. 
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the navigable rivers and by cart through the open country and they get an 

incredibly good price for it: for one amphora of wine they get a slave - a 

servant in return for a drink!19  

De economie van Rome draaide op slaven en deze werden waarschijnlijk ook via Gallië 

geïmporteerd.20,21 Naast de mogelijke slavenhandel was er vanuit Gallië ook de doorvoer 

van kostbare metalen naar Rome. Het goud, zilver, koper en tin uit Iberia en Britannia 

werd via Gallië naar Rome vervoerd.22 Dankzij deze lucratieve handel werden de 

contacten met Gallië belangrijker. Zodoende ook de Griekse kolonie Massalia, die vaak als 

doorvoer voor de handelswaar gebruikt werd. De Ligures en Salluvii wisten gebruik te 

maken van de onrust in de regio rond Massilia na de Tweede Punische Oorlog en zo de 

handelsroutes te beheersen.23 De handelscontacten en de positie bij Massalia verzekeren 

was in het belang van Rome om de toevoer van slaven en de afname van wijn te 

garanderen. Op verzoek van Massalia greep Rome dan ook graag in tegen de stammen die 

de handel en Massalia bedreigden. Om dit zo goed mogelijk te doen werd de eerste 

permanente legerplaats in Gallië gebouwd, Aquae Sextiae Salluviorum, het huidige Aix-en-

Provence.24 De beste wijze om de toevoer te garanderen was zelf de controle over de 

grondstoffen en daarmee de controle over het gebied hebben. Het verkrijgen van de 

controle over de grondstoffen verliep niet op dezelfde vredige wijze als de eerste 

contacten. 

                                                 
19 Diodorus Siculus, Bibliotheca historica, V 26.3. 
20 Haselgrove, (Amsterdam, 1996), 147. 
21 Cunliffe, (1997), 215. 
22 Ibidem, 134. 
23 King A., Roman Gaul and Germany, (Londen, 1990), 36. 
24 King, (1990), 37. 
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Caesar 

In 59 v. Chr. kreeg Caesar het commando over de provincies Gallia Cisalpina en Illyricum, 

daarnaast werd hij ingesteld als „beschermer‟ van Gallia Transalpina, om de Gallische 

bondgenoten te beschermen tegen andere stammen.25 Ofschoon de volksverhuizing van de 

Helvetii als casu belli wordt gegeven, zijn er persoonlijke en economische redenen voor de 

Gallische Oorlog. Naast het militaire prestige dat Caesar kreeg bij het veroveren van 

Gallië waren de grondstoffen die doorgevoerd werden van groot belang. Tijdens de 

campagnes in Gallia Belgica schreef Julius Caesar zijn De bello Gallico. Hierin behandelt 

Caesar zijn eerste contacten met de lokale bevolking, die vaak leidden tot strijd.26 

Duidelijk komt het verzet tegen de, uiteraard overwinnende, Romeinen naar voren. Het 

krachtige verzet van de lokale stammen, met name de Arverni en Eburones, doet de vraag 

rijzen hoe het mogelijk is dat de romanisering vat kreeg op deze volkeren. Wat de Eburones 

betreft gaat de romanisering niet op; de stam is uitgeroeid aldus Caesar.27 Andere 

volkeren, zoals de Remi, schaarden zich juist achter de Romeinse macht. Door zich te 

scharen achter de Romeinen ontstond er een wederzijds contact; vaak werden kinderen of 

ander familieleden van het stamhoofd als gijzelaars uitgewisseld. De gijzelaars die de 

Remi, als blijk van hun trouw, aan Rome leverden, kwamen uiteraard intensief in contact 

met Romeinen.28 Daarnaast was het gebruik van het oppidum Durocortorum Remorum 

(Reims) als plaats voor de landdag en winterkwartier een voorbeeld van het intensieve 

contact tussen Romeinen en Galliërs in de eerste eeuw voor Christus. Caesar plaatste zijn 

troepen vaak in de buurt van de grotere oppida. Hiermee was de inheemse elite in de buurt 

van de Romeinse macht.29 Door het inkwartieren in de oppida kwam de Gallische elite in 

deze oppida in contact met de Romeinen. Het belang van dergelijke relaties voor latere 

ontwikkelingen blijkt uit de keuze voor de stad Bagacum Nerviorum, van de geallieerde 

Nervi, als knooppunt op de Via Belgica.30  

 Nu het contact met de Romeinen in de oppida intensiever werd, werden er ook meer 

Dressel-amforen gevonden. De Dressel 1b amforen werden met name in de Marne en 

                                                 
25 Cunliffe (1997), 238. 
26 Caesar, De bello Gallico, in verschillende boeken worden de contacten met stammen via gezanten 
beschreven. Bv. I.7 “Zodra de Helvetiërs van zijn [Caesars] komst op de hoogte waren, zonden ze 
de aanzienlijksten van het volk als gezanten naar hem toe.” 
27 Caesar, VI 43. 
28 Caesar, II 3. 
29 Haselgrove, (Amsterdam, 1996), 151. 
30 King (1990), 44. 



Gallo-Romeinse Tempels in Gallia Belgica  P.H.A. Houten 
 

 
12 

Moezelkerngebieden in grotere getale gevonden dan de eerdere Dressel 1a amforen.31 Een 

mogelijk verklaring, voor de toename van Dressel 1b amforen in verhouding tot het 1a 

type, kan de bevoorrading van het leger zijn.32 Een toename van de consumptie door de 

Gallische bevolking door de introductie van de wijn door het leger kan echter niet 

uitgesloten worden. De amforen worden immers in de Marne en Moezelkerngebieden 

gevonden. Deze kerngebieden worden verbonden aan de Keltische elite door de hoge 

dichtheid elitegraven en La Tène vondsten. 

 Door de komst van de Romeinen met nieuwe technologie en cultuur was het voor 

de elite praktisch om een alliantie te vormen.33 Door de keuze voor de Romeinse cultuur 

kon men de voorkeur voor de nieuwe overheerser duiden en zo gebruiken om zelf meer 

vertrouwen en daardoor macht te vergaren bij de Romeinen. Aangezien de Gallische 

cultuur een potlatch-cultuur was waarin de leider zijn positie continu moet bewijzen door 

rijkdom te verspreiden onder zijn volgelingen is het voor de elite van belang om deze 

positie te kunnen behouden. De Romeinen stonden de plundertochten, die eerder 

voorzagen in de rijkdom om deze cultuur voort te zetten, niet toe. Hierdoor moesten 

nieuwe manieren gevonden worden om status te vergaren. De superieure technologie van 

de Romeinen bood de kans om status te vergroten. Daarnaast was burgerrecht wellicht een 

groter goed, want dit bood de kans hoger op de sociale ladder te komen en de nazaten deze 

kans ook te bieden. 

Het onderwerpen van de Galliërs was na jaren van strijd gelukt. De grens was 

bepaald op de Rijn, deze moest bewaakt worden. Naast de bewaking van de grens met de 

Germanen was de aanwezigheid van de troepen in het grensgebied goed voor een aantal 

zaken waaronder het overbrengen van de Romeinse cultuur in dit grensgebied.  

                                                 
31 Cunliffe, (1997), 219. 
32 Haselgrove, (1996) 151. 
33 Ibidem, 175. 
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Legerplaatsen en steden 

De castella aan de limes langs de Rijn waren er velen, allen moesten bemand worden om 

het Romeinse Rijk te beschermen tegen de dreiging van de Germanen. Dit kon niet lukken 

met alleen de Romeinse burgers die in het legioen dienden. Deze elitetroepen werden 

aangevuld met de hulptroepen, auxilia. Dit gebeurde in het noorden van Gallia Belgica op 

grote schaal. Volgens Roymans moeten we denken in de orde van tienduizenden inheemse 

krijgers die als auxilia werden ingezet in andere grensgebieden.34 De rol van de inheemse 

bevolking in de auxilia leidde tot intensief contact met de Romeinse cultuur.35 In gedachten 

houdende dat de dienst tientallen jaren kon duren, was de veteraan na zijn tijd goed 

doordrongen van de Romeinse cultuur in het leger. Bij thuiskomst waren de veteranen een 

belangrijke factor om deze cultuur te verspreiden in hun regio. Hun rijkdom en succes 

reflecteerden op hun kinderen; in eerste instantie mochten alleen de Romeinse burgers als 

legionairs dienen, later, in de eerste eeuw na Christus, krijgen de veteranen van de auxilia 

burgerrecht en daarmee ook hun kinderen. Dit bood de inheemse bevolking de kans om als 

legionair in dienst te gaan. Nog belangrijker, het opende de mogelijkheid om hoger in de 

samenleving te komen. Romeins burgers hadden tenslotte meer rechten. Zo was het 

mogelijk voor de mensen met burgerrecht om in hun civitas bestuurlijke taken op zich te 

nemen.36  

Naast het belang van de aanwezigheid van troepen was de ondersteuning van deze 

troepen vanuit een nabij gelegen administratief centrum van even groot belang. Legionairs 

en castella moesten voorzien en betaald worden. Dit gebeurde door het plaatsen van twee 

municipia (Forum Hadriani en Ulpia Noviomagus Batavorum). De romanisering van dit 

gebied zal door deze municipia in een stroomversnelling terecht zijn gekomen.37,38 Immers 

werden hier meer Romeinse burgers geplaatst om de administratie te organiseren. Deze 

aanwezigheid van „Romeinse‟ ambtenaren en legionairs bracht de Romeinse cultuur naar 

de regio. Nouwen wijst erop dat de municipia en colonia waarschijnlijk om deze redenen 

gesticht zijn de in het grensgebied.39 Municipia waren door de Romeinen gestichte steden 

met een bestuurlijke functie, maar bovenal hadden de inwoners Latijns recht, een niveau 

                                                 
34 Roymans N., „Becoming Roman in the Rhineland Frontier Zone‟ in: Galliërs am Rhein: Akten des 
dreizehnten Internationalen Keltologiecongresses, Erster Teil: Archäologie: Ethnizität und 
Romanisierung (Mainz, 2009), 26. 
35 Roymans, (2009), 25. 
36 Bloemers, (1980), 156. 
37 Ibidem, 171. 
38 Nouwen, R., De Romeinen in België (Leuven, 2006), 81. 
39 Nouwen, (2006), 72. 
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lager dan Romeins burgerrecht dat te verkrijgen was in een colonia.40 Naast municipia 

waren er de colonia als stedelijke centra. In Gallia Belgica en Germania Inferior werden de 

colonia Claudia Ara Agrippinensium, colonia Ulpia Traiana en Colonia Augusta Trevorum 

gesticht.41 In deze colonia, mogelijk zelfs al in de municipia, kan men, in mijn optiek, de 

Etrusco-Italische tempels vinden. Immers zijn deze steden geheel op Romeinse wijze 

gebouwd.  

 

  

                                                 
40 Nouwen, (2006), 73. 
41 Ibidem, 74. 
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Fig 2: Romeins wegennet in Gallia Belgica. 

Wegennet 

Het gebied Gallia Belgica kende verschillende wegen en in het noorden van het gebied lag 

de belangrijkste weg langs de Limes Germanicus. Deze weg liep van de Rijnmonding via de 

belangrijke castella, Leiden, Alphen aan den Rijn, Utrecht, Arnhem, naar Xanthen. Vanuit 

Nijmegen naar het zuiden gaand lag de weg langs de Maas die langs Maastricht voerde en 

aldaar, de Via Belgica kruiste. De Via Belgica was wellicht de belangrijkste route voor de 

handel in Gallia Belgica, deze weg liep van Keulen naar Boulogne-sur-Mer.42 Deze twee 

wegen waren met elkaar en ander wegen verbonden door middel van diverticula. “Alle 

wegen leiden naar Rome.” In dit geval omgekeerd kan men zeggen; alle wegen leiden van 

Rome. Ergo de wegen werkten voor het verkeer in twee richtingen, maar ook de cultuur 

van de Romeinen kon makkelijk via deze wegen met de Romeinse reiziger, handelaar of 

legionair naar het noorden reizen.  

Het belang voor de Romeinen van deze via militaris blijkt uit het stichten van 

nieuwe steden langs de Via Belgica, steden zoals Bagacum Nerviorum en Atuatuca 

Tongrorum. Daarnaast kunnen de wegen gediend hebben om de lokale bevolking te 

                                                 
42 C. van Tilburg, Romeins Verkeer (Amsterdam, 2005), 22. 
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overheersen.43 Uiteindelijk konden over de wegen de troepen snel verplaatst worden. 

Daarnaast was er de mogelijkheid voor economische groei die de lokale bevolking kansen 

bood. De economie langs de wegen groeide veelal door de aanwezigheid van de troepen die 

van levensmiddelen en gebruiksvoorwerpen voorzien moesten worden.  

De wegen waren absoluut niet arbitrair gelegd, ondanks dat de weg niet in een 

rechte lijn de afstand overbrugd is het de beste keuze, zowel economisch als wel 

bouwtechnisch.44 De Via Belgica volgde het landschap zodat er geen moeilijke 

hindernissen  onnodig overbrugd werden. Daarnaast deed de Via Begica bestaande lokale 

centra aan, zoals Bagacum Nerviorum. De wegen zijn gedateerd in het vroege Keizerrijk aan 

de hand van vondsten bij de bebouwing. Dit impliceert dat de weg en bebouwing gebouwd 

werden door de Romeinen.45 De nederzettingen langs deze weg zijn op regelmatige 

afstanden gepositioneerd, ook dit wijst op een Romeins geconstrueerde weg, de weg en 

bebouwing zijn duidelijk gepland. Hierdoor zijn op gezette afstanden rustpunten voor de 

militairen.46 

De centra werden, naar mate de rust bevorderde en de militaire noodzaak langzaam 

verdween, administratieve centra. Daarmee groeide de economie en handel naar de castella 

in het noorden. De wegen werden steeds vaker niet militair gebruikt. Een voorbeeld 

hiervan is de cursus publicus, de keizerlijke postroute.47 Dankzij het economische belang 

van de centra langs de wegen kon de lokale bevolking zich ontwikkelen en nam deze 

langzaam elementen van de Romeinse cultuur aan. Zo worden in de nabijheid van de 

heirbanen veel villae, met de duidelijk Romeinse mozaïeken, hypocausta en badhuizen, 

gevonden.48  

De religie werd via de wegen vervoerd in de vorm van beeldjes, zo zijn Keulse 

terracotta beeldjes gevonden langs de Via Belgica.49 Langs de weg worden ook veel 

zogenaamde Jupiterzuilen gevonden.50 Deze zuilen kenmerken zich door een op een troon 

zittende of te paard een gigant bestrijdende Jupiter.  

  

                                                 
43 Nouwen, (2006), 55. 
44 Stuart, P. & Grooth, M.E.Th. de, Langs de weg, (Heerlen/Maastricht, 1987), 16. 
45 Stuart, (1987), 17. 
46 Ibidem, 17. 
47 Nouwen, (2006), 55. 
48 Stuart, (1987), 16. 
49 Ibidem, 110. 
50 Ibidem, 110. 



Gallo-Romeinse Tempels in Gallia Belgica  P.H.A. Houten 
 

 
17 

Gallo-Romeinen 

De onwil om geheel Romeins te worden was diepgeworteld in de conservatieve cultuur 

van de Galliërs.51 Ten eerste waren er de opstanden van de Eburones en de verzamelde 

Gallische stammen in respectievelijk 54 en 52 v. Chr. om de Romeinse overheersing te 

beëindigen. Later, in 69 n. Chr., vond de Bataafse opstand plaats, onder leiding van Gaius 

Julius Civilis een veteraan met burgerrecht. In een sacrum nemus, „heilig bos‟, kwamen de 

Bataafse leiders bijeen en werd de vergadering, waarin tot de opstand werd besloten, 

gehouden.52 De generaal Quintus Petillius Cerialis versloeg de verzamelde stammen en de 

Bataven werden onder controle gebracht door het aanleggen van een nieuwe legerplaats en 

het stationeren van een continue legermacht. De Romeinen zagen hun provincies het liefst 

als wingewesten die als een soort van visitekaartje de macht en beschaving van Rome 

uitstraalden. Helaas voldeed Gallië niet aan deze beschrijving, de Galliërs waren 

oorlogsgezinde boeren die leefden in kleine open nederzettingen of, tegen plunderingen, 

versterkte oppida, in plaats van steden die geheel voldoen aan de Romeinse norm. De 

boeren leefden in een woonstalhuis, niet in de mooie villa rustica. Het plaatsen van castella 

en castra was nodig om de opstanden de kop in te drukken. 

Niettegenstaande de opstanden gaat de romanisering snel, in één generatie is de La 

Tène cultuur veranderd naar een eigen Gallo-Romeinse cultuur.53 King ziet de verklaring 

in het verliezen van de Gallische Oorlog, hierdoor verloren de Gallische leiders hun 

prestige.54 De potlatch-cultuur, een status gebaseerd op het verdelen van rijkdom vergaard 

in strijd, was verloren door de Romeinse overheersing die dit belangrijke aspect van de 

Keltische cultuur verbood. De leiders zochten nieuwe methoden om hun status te 

behouden en vergroten. Rome bood verschillende methoden om status te vergaren. De 

oude leiders werden veelal opgenomen in het leger in een hoge functie bij de auxilia.55 

Hierdoor bleven de leiders, mogelijke oproerkraaiers, dicht in de buurt en onder controle 

van Rome. De administratieve cultuur van Rome, aanwezig in de civitates, bood 

statusverhogende mogelijkheden voor de lokale elite om haar macht alsnog te laten 

groeien. Romeins burgerschap was een vereiste om deel te kunnen nemen aan de 

bestuurlijke laag en daar carrière te maken. Een methode om burgerrecht te verkrijgen was 

                                                 
51 Lambrechts, (1966), 22. 
52 Tacitus, Historiae, IV 14. 
53 King (1990), 64. 
54 Ibidem, 65. 
55 Ibidem, 65. 
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dienst nemen in het Romeinse leger. Na de diensttijd kon de soldaat een militair diploma 

krijgen en zo zijn toekomst, maar zeker ook die van zijn nakomelingen, verbeteren. 

De Bataven waren, ondanks de opstanden, een goed voorbeeld van een 

geromaniseerde bevolking die de oude eigen cultuur hoog houden. De Bataven werden als 

auxilia, met name langs de muur van Hadrianus, ingezet als ruitereenheden, waar een 

mate van prestige mee gepaard ging.56 Tijdens deze periode van dienst kregen zij veel 

elementen van de Romeinse cultuur mee. Zo blijkt uit de restanten van tabula dat de 

Bataven Latijn schreven, zelfs in hun correspondentie naar huis.57 Na hun dienst bleven de 

meesten in de nabijheid van hun oude legerplaats wonen. Sommigen keerden echter terug 

naar hun woonstalhuis, ondanks hun vergevorderde romanisatie en zelfs militaire 

diploma‟s, het bewijs van Romeins burgerschap. Roymans wijst erop dat de vondst van 

deze diploma‟s in de plattelandscontext impliceert dat zelfs veteranen die burgerrecht 

kregen er voor kozen om terug te keren naar hun „oude‟ leven.58 Met het terugkeren naar 

hun oude thuis namen zij zeer waarschijnlijk de Romeinse cultuur, waarmee zij in de 

dienstjaren in contact mee stonden, mee. Vondsten in de nederzettingen, zoals de militaire 

diploma‟s en terra sigillata, duiden op elementen van Romeinse cultuur die aanwezig 

waren in die nederzettingen. 

De intensieve contacten met de Romeinse cultuur via de terugkerende veteranen, 

met de status die zij verkregen hadden door jaren van strijd doorstaan te hebben, leidden 

later tot het al dan niet vrijwillig aan nemen van aspecten van de Romeinse cultuur. 

Bijzonder zijn de vondsten van terra sigillata in de plattelandscontext, deze wijzen op de 

aanname van elementen van Romeinse cultuur. Een vergevorderde aanname van de 

Romeinse cultuur blijkt uit het gegeven dat later de religie en tempels romaniseren tot de 

Gallo-Romeinse religie en Gallo-Romeinse tempels. Het aspect Gallo- in de huidige 

naamgeving van de Gallo-Romeinse religie en tempels doet vermoeden dat de 

romanisering niet compleet was, per slot van rekening behoeft een niet van Romeins te 

onderscheiden religie of tempel geen ander predicaat, of toevoeging, dan Romeins.  

                                                 
56 Roymans, (2009), 30. 
57 Ibidem, 30. 
58 Ibidem, 28.  
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Gallo-Romeinse Tempel 

Zoals reeds vermeld worden in het gebied tussen Seine en de Rijn Gallo-Romeinse 

tempels gevonden. De Gallo-Romeinse tempel is een symbiose van de lokale Gallische 

stijl met de Etrusco-Italische stijl. Deze gecombineerde tempel kan men alleen in het 

gebied ten noorden van de Alpen vinden, en mag gekenmerkt worden als een strikt 

Gallische ontwikkeling.59 De tempel is meestal op een pre-Romeinse cultusplaats gebouwd 

en kent vaak een cultus die lokaal geïnspireerd is; de Romeinse goden die vereerd werden 

hadden veelal een Gallisch element.60 Zoals de reeds genoemde goden Jupiter-Taranis en 

Hercules-Magusanus; de combinatie van namen is Romeins en Gallisch, waarbij de goden 

als equivalenten werden verbonden. Naast deze Gallische elementen is de financiering 

volgens inscripties mogelijk van lokale elite.61  

De Gallo-Romeinse tempel 

is qua bouw anders dan de typische 

Etrusco-Italische tempels door de 

vierkante bouw van de hoge cella 

omgeven door een gelijkgevormd 

lagere ambulatorium. Dit is niet 

conform de stijl die Vitruvius in 

zijn Derde en Vierde boek 

beschrijft. Hierin wordt 

beschreven dat de breedte van de 

Etrusco-Italische cella tweemaal de 

lengte behoort te zijn.62 De vaak 

vierkante cella van de Gallo-

Romeinse tempel voldoet niet aan deze verhoudingen. Ofschoon de rechthoekige Etrusco-

Italische tempel een tympanum creëerde en er een ontwikkeling te zien is waarin de Gallo-

Romeinse tempelbouw van de strikt vierkante tempel met het piramidedak naar een 

rechthoekige tempel met een zadeldak ontwikkelde zodat een tympanum ontstond, voldoen 

deze rechthoekige tempels eveneens niet aan de strikte verhoudingen van Vitruvius. Het 

                                                 
59 Derks, (1996), 121. 
60 Ibidem, 121. 
61 Ibidem, 122. 
62 Vitruvius, IV 4,1. 

Fig 3: Gallo-Romeinse podiumtempel, deze maquette uit het 

Gallo-Romeinse museum van Tongeren laat een Gall-

Romeinse tempel zien met veel Romeinse elementen die niet 

kenmerkend waren voor de Gallo-Romeinse tempel. Zoals 

een podium en het ambulatorium tegen de temenos.  
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ambulatorium wordt door Vitruvius in zijn werken niet genoemd, dit moet dan ook als een 

Gallische ontwikkeling beschouwd worden. Daarnaast waren in de Etrusco-Italische 

tempel symmetrie en menselijke verhoudingen vereist, de menselijke verhoudingen die 

Leonardo Da Vinci in de Vitruviusman schetste.63 Inzake verhoudingen is het korte 

onderzoek van Burgers over verhoudingen in de tempel van Elst interessant. Hierin 

worden verhoudingen onderzocht en aannemelijk gemaakt dat de bouwers bij de bouw van 

de Gallo-Romeinse tempel bij Elst andere verhoudingen hanteerde dan gebruikelijk bij de 

klassieke tempels.64 De Gallo-Romeinse tempel was in meerdere opzichten anders dan de 

Etrusco-Italische tempel. 

Gallische elementen van de Gallo-

Romeinse tempel zijn duidelijk te herkennen in 

de inheemse cultusgebouwen en grondplannen. 

Een voorbeeld van een inheemse stenen tempel 

die te vinden is in het onderzoeksgebied is de 

kleine tempel met een hoge vierkante cella in 

Altbachtal. Vergelijk de cella met de Gallo-

Romeinse tempel, en een portaal ter breedte 

van de ingang.65 Naast deze kleine tempel zijn 

er de cultusplaatsen zonder duidelijke bouw. 

Ook hier zijn elementen te herkennen die de 

Gallo-Romeinse tempel kenmerken.  

Een mogelijke verklaring voor de 

ontwikkeling van de Gallo-Romeinse tempel, 

gegeven door Haselgrove, is de burgeroorlog in Rome na het oversteken van de Rubicon. 

Deze burgeroorlog vergde veel aandacht van de Romeinen waardoor Gallia Belgica voor 

een periode van 50 jaar minder in de belangstelling stond. Hierdoor is de romanisering van 

het gebied tijdelijk gestagneerd. Echter waren er elementen van de nieuwe Romeinse 

cultuur overgedragen. Mogelijk waren de oppida die van belang waren voor de Romeinen 

sneller geromaniseerd. Hierdoor kunnen zij als centra voor verdere romanisering gediend 

hebben en de nieuwe cultuur verspreid hebben.66 De religie bleef sterk verbonden met de 

                                                 
63 Vitruvius, III 1,2. 
64 Burgers, (1996) 291. 
65 Derks (1996), 123. 
66 Haselgrove, 176. 

Fig 4: Tempel Altbachtal (Derks, 1996). 
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tijd van voor de Romeinen. Hierdoor is de continuïteit van de cultusplaats, zoals deze 

gevonden wordt, ook aannemelijk.  

In de ontwikkeling van de tempel van Gournay-sur-Aronde, gelegen in het gebied 

van de Bellovaci, was de ontwikkeling van de Gallo-Romeinse tempel het meest te 

herkennen. Dit tempelcomplex is uitgebreid onderzocht en beschreven door J.L. 

Brunaux.67 In zijn onderzoek wordt de ontwikkeling van de cultusplaats met bijhorende 

gebouwen in de ruime periode vanaf de eerste openlucht-cultusplaats tot aan de Gallo-

Romeinse cultusplaats behandeld. Hieropvolgend zal dit onderzoek beschouwd worden 

omdat zo een goed overzicht in de chronologische ontwikkeling van de Gallische 

cultusplaatsen tot stand komt.  

                                                 
67 Brunaux (1985). 
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Gournay-sur-Aronde 

De tempel gevonden in 

Gournay-sur-Aronde is een, 

door de eerder genoemde J.L. 

Brunaux, bijzonder goed 

gedocumenteerde tempel 

waarin zes verschillende fases 

van bouwstijl herkend 

worden.68 Deze fasen worden 

door Brunaux gedateerd vanaf de vroege La-Tène periode tot aan de laat Romeinse 

periode. We spreken dan over een periode van bijna een millennium aan continu gebruik. 

Door deze continuïteit is deze tempel een goed voorbeeld van de ontwikkeling die een 

cultusplaats ondergaat in de overgang van strikt Gallisch naar Gallo-Romeins. De tempel 

is voor de romanisering van belang door ligging ver van Rome en niet in de directe 

nabijheid van een civitas. De romanisering in het gebied van Gournay-sur-Aronde zal dus 

vergelijkbaar zijn met de andere gebieden waar de Romeinse invloed niet via direct contact 

verliep of contact met de Romeinen geheel afwezig was. 

Om de ontwikkeling van de cultplaats te kunnen beschouwen worden de fasen III 

tot en met VI behandeld. Aangezien deze fasen de verschillende fasen zijn vanaf eerste 

bouw tot aan de fase met de duidelijk Gallo-Romeinse tempel, zijn deze interessant voor 

de ontwikkeling vanaf de Gallische naar de Gallo-Romeinse tempel. Deze fasen vallen in 

de periode vanaf de tweede eeuw voor Christus tot aan de vierde eeuw na Christus. De 

vierde eeuw na Christus valt buiten de tijdsafbakening welke gegeven is in de inleiding. 

De keuze voor deze overschrijding is het gegeven dat de brede periode nodig is om de 

ontwikkeling van de tempel te kunnen waarderen. Wel moet de kanttekening van T. 

Derks op Brunaux‟ datering in de vierde eeuw na Christus voor de zesde fase 

meegenomen worden. Derks stelt dat de vondst van twee laat-Romeinse munten, die deze 

tempel in de vierde eeuw zouden plaatsen, gezien moeten worden als een “vervuiling” van 

de laag waarin deze gevonden zijn. Deze vervuiling zou ontstaan kunnen zijn doordat 

deze laag verstoord is geraakt door uitbraaksleuven. Derks onderbouwt de eerdere datering 

daarnaast met het gegeven dat van de 650 geregistreerde Gallo-Romeinse tempels er één 

ander voorbeeld in de vierde eeuw is; de datering die Derks geeft is eerste eeuw na 

                                                 
68 Derks (1996), 137. Brunaux (1985), 59. 

Fig 5: Reconstructie van het fase IV tempelcomplex. 
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Christus.69 Hiermee is er de overschrijding van de periode te verklaren aan de hand van 

het meenemen van de ontwikkeling van de tempel. 

Onderstaand worden de verschillende fasen beschreven, naast de beschrijving van 

het grondplan en de reconstructie die past bij de tempel wordt ook het oppidum beschreven. 

De cultusplaats ligt binnen de ommuring van een oppidum, de situatie waarin het 

tempelcomplex in de ommuring van een oppidum ligt komt vaker voor.70 Dit oppidum, 

waarbinnen de cultusplaats gelegen is, wordt meegenomen om de romanisering in het 

gebied rond de cultusplaats en het oppidum te beschouwen. 

 

 

 

 

                                                 
69 Derks (1996), 141. 
70 Brunaux, (1985) 42. 

Fig. 6: Opgravingplattegrond Gournay-sur-Aronde. Brunaux (1985) p. 60-61. 
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Oppidum  

De nederzetting gelegen in de nabijheid van de tempel kende vanaf de steentijd tot ver in 

de Romeinse tijd bewoning. Helaas is de chronologie van de nederzetting moeilijk te 

achterhalen door het vroegere intensieve gebruik en de huidige bebossing van de grond.71 

Hierdoor is niet de gehele nederzetting op te graven. Desalniettemin kunnen de 

onderzochte delen van de nederzetting geëvalueerd worden en meegenomen in het 

onderzoek. De nabijheid van een oppidum was tenslotte van belang voor de ontwikkeling 

van het gebied. Zoals eerder beschreven zijn oppida de versterkte nederzettingen waarin de 

elite zich manifesteerde, deze nederzetting is in de tweede eeuw voor Christus als een 

oppidum versterkt.72 Deze elite zou de bouw van de cultusplaats gefinancierd kunnen 

hebben en de romanisering in het oppidum en daarmee in de tempel geïntroduceerd kunnen 

hebben. 

Het oppidum nabij Gournay-sur-Aronde was, ondanks de ligging op de 

noordoostelijke helling aan de Aronde, gelegen op een relatief vlak gebied, vergelijkbaar 

met het oppidum van Manching.73 In tegenstelling tot Manching, met 500 ha, is het 

oppervlakte met honderd hectare naar vergelijking klein, desalniettemin vergelijkbaar met 

de oppida in de regio.74 Door de nederzetting lopen twee wegen waarvan de oostwestelijk 

georiënteerde weg in mindere mate in gebruik is geweest. Deze weg liep veelal langs de 

rivier en daardoor in een drassig gebied. De noordzuidelijke weg, die de Aronde 

oversteekt, is daarentegen veelvuldig gebruikt en was onderdeel van de heirbaan van 

Senlis (Augustomagus, civitas Silvanectum) naar Bavay (Bagacum Nerviorum).75 Brunaux 

wijst erop dat het oppidum, dat na de eerste eeuw na Christus groeide, zich als vicus langs 

deze weg verder ontwikkelde.76 

                                                 
71 Brunaux, (1985), 24. 
72 Ibidem, 43. 
73 Ibidem, 24. 
74 Ibidem, 24. 
75 Ibidem, 41. 
76 Ibidem, 44. 
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De ligging aan de rivier Aronde 

zorgde dat alleen de zuidwestelijke zijde 

vrij te benaderen was, de rivier diende 

als natuurlijke barrière voor de overige 

zijden. Zeer waarschijnlijk sloot een 

murus gallicus de zuidwestelijke zijde af. 

De murus gallicus was, zoals de naam al 

impliceert, de Gallische wijze om een 

stevige muur te plaatsen. Er werd op 

een houten constructie een talud geworpen, zie bovenstaande figuur, op deze wijze 

ontstond een stevige aarden laag, de voorzijde werd afgewerkt met steen. De 

zuidwestelijke murus gallicus werd niet gevonden, doordat deze zijde intensief aangetast is 

door het gebruik van de grond. Daarnaast maakt de huidige bebossing de toegang 

moeilijk.77 De vondst van een murus gallicus in het noordelijke deel ondersteunt de 

aanname dat de zuidwestelijke zijde op gelijke wijze afgesloten was.  

De murus gallicus in de noordelijke zijde van nederzetting vormde in het 

noordoostelijke deel een aaneensluiting van muren waardoor er twee omheinde delen 

ontstonden. De interpretatie van deze twee omheiningen is dat de meest noordelijk, dus 

naar de rivier gelegen omheining gezien moet worden als de eerste defensieve ommuring, 

de tweede is dan te beschouwen als de terugvalbasis. Deze vorm van dubbele verdediging 

was in dit gebied van Gallië vrij onbekend, hoewel het in Bretagne en Duitsland wel 

gevonden wordt.78 Opvallend is de ligging van het tempelcomplex en een 

ambachtskwartier in deze voorzone van de verdediging. De opgraving concentreerde zich 

dan ook in dit goed bewaarde en interessante gebied.  

Het ambachtskwartier was gelegen in het zelfde gedeelte als de cultusplaats. De 

ligging van het ambachtskwartier in dit gedeelte van het oppidum is te verklaren aan de 

hand van de nabijheid van de rivier, per slot van rekening was voor veel ambachten water 

nodig.79 Hierbij kan men denken aan de gevonden pottenbakkerij en smidse. Ten tweede 

was de ligging van het kwartier langs de heirbaan voordelig voor zaken.80 Het 

                                                 
77 Brunaux, 26. 
78 Ibidem, 27. 
79 Ibidem, 45. 
80 Brunaux, 45. 

Fig 7: Murus Gallicus 
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ambachtskwartier was met name in de Augustijnse periode actief, dit wordt gestaafd aan 

de hand van vondsten in de smidse en pottenbakkerij.81 

De uitgebreide grote nederzetting moet een elite gekend hebben. Deze elite was 

zeker instaat om een tempelcomplex te bouwen. Daarnaast was een dergelijke elite van 

belang voor de Romeinen, per slot van rekening hadden zij een versterkte nederzetting op 

een cruciaal punt langs de rivier Aronde. De ligging langs een veelvuldig gebruikte weg is 

van belang voor contact met de Romeinse handelaren en via hen met de cultuur. 

Fase III 

De fase III (tempel I) cultusplaats 

wordt gedateerd in het begin van de 

tweede eeuw voor Christus, de datering 

is moeilijk direct te bepalen. De 

datering is verkregen door de relatie 

met andere lagen en plaatst deze fase in 

de late derde eeuw of vroege tweede 

eeuw.82  

Deze cultusplaats kenmerkt zich door de eerste duidelijke afbakening van het 

offergebied binnen de temenos, door paalgaten gevonden in het centrum rond de offerkuil.83 

De offerkuil die in eerdere fasen omgeven was door offerkuilen en open en bloot lag in het 

centrum van de cultusplaats wordt nu omgeven door paalgaten. De paalgaten zijn gelegen 

in de oude offerkuilen die de centrale offerkuil omgaven. Door de ligging van de paalgaten 

rond de oude offerkuil is de verbinding met de eerdere fasen duidelijk. De oriëntatie van 

de offerkuilen casu quo paalgaten rond de centrale offerkuil wijst op het oosten, gelijk aan 

de ingang, maar niet langs dezelfde as. Een theorie voor de positionering van de palen 

rond de offerkuil is gebaseerd op het idee dat dit de offerandes en offergaven bescherming 

bood tegen het weer.84 De functionaliteit van de constructie wordt in twijfel getrokken 

door de D-vorm die de paalgaten geven. Dit zou geen stabiele dakconstructie geven.85 

De cultusplaats was 38m bij 45m met de ingang op het oosten in een lange zijde. De 

temenos werd verplaatst waardoor de oude gracht binnen de temenos kwam te liggen. Er 

                                                 
81 Brunaux, 46. 
82 Brunaux, (1985), 100. 
83 Derks, (1996), 139. 
84 Brunaux, (1988b) 16. 
85 Derks, (1996), 139. 

Fig. 8: Fase III tempel (Brunaux (1985) p. 85)  
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werd een nieuwe gracht gegraven buiten de palissade. De ingang van de cultusplaats was 

een onderbreking van de palissade en van de gracht voor een lengte van 3 meter. De gracht 

zelf was maar liefst 2,50 m breed en tot twee meter diep.86 Deze oude gracht werd naast de 

offerkuil in het centrum ook als offerplaats gebruikt. Mogelijk moest de palissade de offers 

beschermen.87 De offers in de offergracht werden conform strikte positiebepalingen 

gedeponeerd. Zo zijn op de hoeken menselijke botresten gevonden. Koeienschedels werden 

juist aan de weerszijden van de ingang gevonden en schapen- en varkensbotten gemengd 

in de tussengelegen delen. Paardenbotten worden over de gehele gracht gevonden, 

desalniettemin waren deze gegroepeerd.88 

Fase IV  

De fase IV tempel is zeer waarschijnlijk te dateren 

in de late tweede eeuw of vroege eerste eeuw voor 

Christus.89 De tempel oriënteerde zich op het 

oosten, ditmaal gelijk aan de as van de ingang van 

de temenos. De ingang is gericht op de opkomende 

zon bij de zomerzonnewende.90 Deze oriëntatie is 

niet geïnspireerd op de Klassieke tempel aangezien 

deze oriëntatie ook gevonden wordt in de fase I 

tempel uit de vroege La Tène periode.91 De breuk 

met de eerdere tempels, naast het verschijnen van 

en cultusgebouw, is de duidelijke reconstructie van 

de palissade waarbij de ingang vergroot werd.92  

 Er is geen bewijs voor een vroege vorm van 

een ambulatorium, maar toch is het mogelijk dat er 

een lichte constructie stond die helaas geen 

duidelijke sporen heeft achter gelaten.93 

Desalniettemin is deze tempel de best bewaarde in de bodemvondsten van de oudere niet-

                                                 
86 Brunaux, (1988b) 15. 
87 Brunaux, (1985), 101. 
88 Brunaux (1988b), 9. 
89 Derks (1996), 140. Brunaux (1985) 102. 
90 Brunaux, „Le Sanctuaire Gaulois de Gournay-sur-Aronde‟, La Societe Archeologique et Historique de 
Boulogne - Conchy - Hainvillers Et Alentours, (2002) vol. 56. 
91 Brunaux (1985), 95. 
92 Brunaux (1985), 102. 
93 Brunaux, (1988b), 16. 

Fig. 9: Fase V tempel (Brunaux (1985) p. 84)  
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stenen tempels. Dit omdat de paalgaten gevuld zijn met verbrande aarde en houtskool, 

hierdoor is het grondplan van de tempel duidelijk te herkennen.94 De cella was 6,40 m, 5,90 

m, 6,50 m bij 6,30 m, de tempel is ongeveer vierkant. De hoekzuilen droegen het merendeel 

van de constructie. Tussen de hoekzuilen zijn op de lange zijden 5 palen en op de korte 

zijde 2 of drie palen gepositioneerd waartussen kleine paaltjes stonden om het vlecht- en 

pleisterwerk te ondersteunen. Deze paaltjes stonden ongeveer 15 centimeter uit elkaar.95 

 De schetsen van de tempel laten zien dat de reconstructie ook hier vrij 

problematisch is, door het vierkante grondplan is een dak aannemelijker dan bij de fase III 

tempel.96 Als er een dak op gelegen was dan is nog de vraag of er sprake was van een 

schilddak of zadeldak. Zoals eerder gesteld is ook deze dakbedekking een ontwikkeling die 

nog niet duidelijk gedateerd is. Deze duidelijk pre-Romeinse tempel heeft een vierkant 

model, dit is kenmerkend voor de La Tène cultuur.97 

Fase V 

De tempel in fase V is een duidelijke 

voorganger van de Gallo-Romeinse 

tempel, en de eerste tempel met een 

stenen fundering.98 Deze tempel 

wordt gedateerd op 30 v. Chr. en werd 

dan vlak na de Gallische oorlog en het 

intensieve contact met de Romeinen 

gebouwd. De primitieve vorm van een 

ambulatorium is te herkennen aan de 

lage aanbouw aan de noord-, west- en 

zuidzijde van de tempel.99 De 

zuilengalerij en primitieve cella 

fuseren aan de oostzijde. De westzijde 

is door een opgetrokken muur, met 

zijwanden die tot halverwege het 

                                                 
94 Brunaux, (1985) 82. 
95 Brunaux, (1985) 82. 
96 Brunaux, (1985) 83. 
97 Bunaux, (1985) 84. 
98 Derks, (1996) 140. 
99 Brunaux, (1988b) 16. 

Fig. 10: Fase V tempel (Brunaux (1985) p. 79)  
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vierkante gebouw komen, afgesloten. De muren bestonden waarschijnlijk uit een stenen 

opbouw en werden op een bepaalde hoogte afgewerkt met leem en pleisterwerk. Deze 

muren zijn geplaatst op het westen, de richting van waaruit de wind meestal waait, om zo 

beschutting te geven tegen deze wind.100 De voorzijde, de oostelijke zijde, bestaat uit vier 

duidelijke paalgaten geflankeerd door de laatste palen van de zuilengalerij. Of deze zijde 

geheel open was of ten dele gesloten door een lichte, ongefundeerde constructie is niet 

duidelijk.101 Dat deze zijde waarschijnlijk geopend was wordt onderbouwd door de 

aanwezigheid van de grote, 2m in doorsnee, open offerhaard midden in het gebouw.  

 De tempel in zijn geheel heeft afmetingen van 8,50 m op het zuiden, de westzijde is 

10m, het noorden maar 7,40 m en de oostzijde ook kleiner dan de overgelegen zijde met 

9,10 m.102 Dit geeft de tempel een niet geheel vierkante vorm maar optisch lijkt de tempel 

wel vierkant. De galerij spreekt tot de verbeelding door haar kleine afmetingen. Aan de 

hand van de paalgaten is bepaald dat de hoogte tussen de 1m en 1,20 m was, de functie van 

de galerij is dan ook niet te verklaren.103 

 Een bijzondere vondst zijn de parallelle palissades oostwestelijk georiënteerd haaks 

op de ingang van de tempel (nrs. 11, 13 en 13 in figuur 11 op pagina 30). Deze palissades 

worden gedateerd aan de hand van de vondsten die wellicht ook als funderingsvotieven 

gezien mogen worden.104 In de palissadefundering worden verschillende aardewerken 

scherven en munten, van de Suessiones, Remi, Sequani en Senones, gevonden. De 

datering van deze vondsten plaatste de bouw van de palissades in de periode tussen 40 en 

10 v. Chr. Dit komt overeen met de bouw van het tempelgebouw. De palissades worden 

als een uitbreiding van de ingang gezien, dit vanwege hun ligging in de temenos kunnen ze 

geen beschermende functie hebben.105  

 In de vernietigingslaag van dit tempelcomplex, dit complex is geheel met de grond 

gelijk gemaakt waarna de Gallo-Romeinse tempel erop gebouwd werd, zijn een aantal 

objecten gevonden die van belang zijn voor de tempel en haar datering. Er zijn een aantal 

La Tène zwaarden gevonden in deze vernietigingslaag welke de continuïteit met de 

eerdere tempels kan staven. In de paalgaten van de fase V tempel zijn botfragmenten 

                                                 
100 Brunaux, (1985), 75. 
101 Ibidem, 78. 
102 Ibidem, 78. 
103 Ibidem, 78. 
104 Ibidem,  113. 
105 Derks, (1996), 140. 
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gevonden van kleine zoogdieren naast munten.106 Deze kunnen beschouwd worden als  

bouwoffers. Wellicht de belangrijkste vondst is de as met de afbeelding van Tiberius die 

een terminus ante quem geeft van de vernietigingslaag in de eerste eeuw na Christus.107 

Fase VI 

De zesde fase kenmerkt zich 

door een gehele verandering 

van de cultusplaats. Na een 

periode van „stilte‟ wordt 

deze cultusplaats weer in 

gebruik genomen.108 De 

tempel moet volgens de 

vondsten van Brunaux 

gedateerd worden in de 

vierde eeuw na Christus, 

deze datering is gebaseerd op 

muntvondsten (een van 

Claudius II en een van 

Constantinus II) onder de 

drempel van de tempel. 

Deze datering wordt door 

Derks in twijfel getrokken, 

ten eerste vanwege de weinige vergelijkbare tempels die in dezelfde periode gebouwd 

zouden zijn (er is één ander voorbeeld onder ruim 650 tempels). Daarnaast moet 

meegenomen worden dat de trap, die niet gevonden kan worden, mogelijk uitgegraven is. 

Ten derde is de lange periode van inactiviteit, vier eeuwen, zeer onwaarschijnlijk. 

De Gallo-Romeinse tempel die exact gebouwd was op de oude cultusplaats kent een 

complete breuk met de eerdere cultusplaats. De complete breuk betreft de vernietiging van 

de oude gebouwen en structuren door verbranding en het geheel met de grond gelijk 

                                                 
106 Brunaux, (1985), 80. 
107 Ibidem, 78. 
108 Brunaux (2002). 

Fig. 11: Plattegrond van cella met de verschillende fasen gelaagd 

(Brunaux, (1985) p. 74) 
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maken.109 Voor een lange periode na de vernietiging, naar de datering van Brunaux vier 

eeuwen, was er geen activiteit. Vervolgens luidde de bouw van de Gallo-Romeinse tempel 

een nieuwe periode van activiteit in. De verrassende continuïteit van een cultusplaats, na 

vier eeuwen van inactiviteit, wordt door Brunaux verklaard door een mogelijke „stille‟ 

cultus.110 Hierbij zou er sprake zijn van een cultus die in het geheim beoefend werd en 

zodoende ook geen archeologisch bewijs leverde.  

De tempel is aan de oostzijde veertien meter lang, de westzijde is verloren gegaan 

maar te verwachten valt dat deze dezelfde afmetingen heeft, de noord- en zuidzijde zijn 

immers beiden 15,50 m.111 De breedte van de zuilengang was tussen de 2,20 m en 2,30 m. Dit 

brengt de cella van de tempel op 7,50 m aan de oostelijke zijde bij negen meter op het 

noorden. De fundering van het ambulatorium is 0,70 m diep waar die van de cella 1,20 m 

diep is. Dit geeft aanleiding tot het accepteren van de gewoonlijke bouwstijl van de Gallo-

Romeinse tempel met een hoge cella en lager ambulatorium. Het verschil tussen de 

tempelingang en de natuurlijke hoogte van de grond is twee meter. Om deze hoogte te 

overbruggen moet er een trap geweest zijn, deze is niet in situ gevonden maar er zijn wel 

aanwijzingen gevonden die wijzen op de aanwezigheid van een trap.112  

Aansluitend op de trap wordt aan de hand van vondsten een weg gesitueerd. Deze 

weg was drie meter breed en veertien meter lang, en liep vanaf 3,50 m van het ambulatorium 

van de tempel.113 Aan het einde van de weg, aan de tempelzijde zijn twee paalgaten 

gevonden, deze zouden een luifel boven de trap kunnen hebben ondersteund. De lengte 

van 3,50 m past bij een trap die tot twee meter hoogte komt, mogelijk zou de trap van hout 

geweest kunnen zijn, dit kan verklaren waarom er geen resten gevonden worden.114 

Verder ten oosten van de tempel werd een vreemde U-vormige fundering 

gevonden. Deze fundering kent drie zijden waarvan de lange elf meter en de weerszijden 

3,50 m en 4,50 m.115 Deze constructie is niet geduid, de fundering en dikte van de „muren‟ 

sluit een gebouw uit. Daarnaast is er geen vloer of ondersteuning van de open westelijke 

zijde gevonden. Brunaux stelt dat het mogelijk een galerij of terras geweest kan zijn.116 

  

                                                 
109 Brunaux, (1988b) 14. 
110 Brunaux, (1988b) 14. 
111 Brunaux, (1985) 72. 
112 Ibidem, 73. 
113 Ibidem, 74. 
114 Ibidem, 74. 
115 Ibidem, 75. 
116 Ibidem, 75. 
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Germania Inferior 

Ontwikkeling 

De ontwikkeling van de tempel bij Gournay-sur-Aronde geeft een goed beeld van 

de pre-Romeinse tempel en de latere stenen Gallo-Romeinse tempel. De verschillen tussen 

de fase IV tempel en de fase V tempel zijn niet bijzonder groot. Daarnaast zijn tussen de 

fase V tempel en de fase VI tempel wel overeenkomsten, zoals het gebruik van steen en 

een vroeg ambulatorium in de fase V tempel. Ondanks de gelijkenissen tussen de 

verschillende tempels is het verschil tussen de Gallo-Romeinse tempel van fase VI en de 

fase IV tempel groot. Een vergelijkbare situatie is te herkennen bij de tempel van Elst-

Westeraam, opvallend is ook hier de breuk met de eerdere niet Gallo-Romeinse tempels 

door de oude tempel geheel te vernietigen en verbranden.117 Het is een duidelijke breuk 

met de eerdere cultusgebouwen. Hoewel het ook zeer praktisch was om de oude tempel 

geheel te verwijderen als men een geheel nieuwe tempel wilde bouwen.  

In de ontwikkeling van de tempel van Elst-Westeraam zijn een aantal fasen 

vastgesteld. Het eerste cultusgebouw, uit het eerste decennium van de eerste eeuw, 

bestond uit een houten gebouw. Het gebouw zal een levensduur van ongeveer 20 à 30 jaar 

gehad hebben en is vervolgens vervangen. Voor het eerste cultusgebouw kwam een groter 

gebouw dat gelijkend was op de eerdere tempel in de plaats.118 Beiden waren opgetrokken 

uit hout en muren van vlechtwerk, verder is de tweebeukige bouw van het tweede 

cultusgebouw opvallend.119 Dit komt niet overeen met de cella die gevonden worden bij de 

Gallo-Romeinse tempels. De Gallo-Romeinse tempel van Elst-Westeraam voldoet 

vervolgens wel aan de kenmerkende bouwstijl met een ambulatorium en hoge cella.120 

Enckevort wijst erop dat de benodigde kennis en de toegang tot de materialen in handen 

was van het leger, uit de nabijgelegen legerplaats Ala Batavorum.121 Het belang van de 

Romeinen voor de tempel van Elst-Westeraam is duidelijk. De cultusplaats was, vanaf de 

tweede fase, omgeven door een temenos.122 Binnen deze temenos zijn een aantal oventjes en 

                                                 
117 Enckevort, (2005), 46. 
118 Enckevort, (2005), 67. 
119 Ibidem, 42. 
120 Ibidem, 46. 
121 Ibidem, 68. 
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een waterput gevonden.123 Deze oventjes werden zeer waarschijnlijk gebruikt om brood te 

bakken, dit wordt gestaafd aan de hand van graanresten in en nabij de ovens. Enkele ovens 

hadden ook botresten, dit kan duiden op vleesbereiding. Mogelijk gaat het hier om 

bereiding van de offers, deze zijn weinig gevonden wat kan duiden op votieven van 

voedsel.124 

De tempel van Empel kent net als de eerder genoemde tempels een lange periode 

van gebruik waarin verschillende fasen herkend worden.125 De eerste twee fasen hadden 

waarschijnlijk geen gebouw en moeten als openlucht-cultusplaats beschouwd worden. In 

de tweede fase zijn wel een aantal kuilen gevonden in het noordoostelijke deel geflankeerd 

op het oosten door een rij palen.126 Opvallend is de analogie met de tweede fase van 

Gournay-sur-Aronde, eerder niet beschreven vanwege de afwezigheid van een gebouw, 

waarin ook een aantal votiefkuilen en een palenreeks gevonden worden.127 De vroege fasen 

van Empel werden omsloten door een temenos, die naast de afbakening van het sacrale ook 

als waterkering gediend kan hebben.128 Er zijn geen bewijzen gevonden voor een gebouw 

dat de stenen Gallo-Romeinse tempel voor gaat. Desondanks gaan Roymans en Derks 

ervan uit dat er wel degelijk sprake geweest moet zijn van een eerder houten 

cultusgebouw.129 Hiervoor geven zij twee redenen; ten eerste is de overgang van een 

openlucht-cultusplaats naar een stenen tempel erg groot; daarnaast zijn er bewijzen dat 

vergelijkbare cultusplaatsen de ontwikkeling van openlucht-cultusplaats naar Gallo-

Romeinse tempel met houten tempelgebouwen als overgang doormaken. De 

archeologische vindplaats bij Empel is zwaar verstoord en aangetast door erosie en het 

agrarische gebruik van de grond.130 De Gallo-Romeinse tempel van Empel heeft een brede 

voorhal aan de westelijke zijde van de temenos.131 In het centrum van de temenos lag de 

Gallo-Romeinse tempel met het kenmerkende ambulatorium.132  

Wellicht de cultusplaats met de langste continuïteit in Nederland is de tempel van 

Elst Grote Kerk, tot op heden een cultusplaats. Het gebruik van de cultusplaats is in acht 

                                                 
123 Enckevoort, (2005), 47. 
124 Ibidem, 42. 
125 Roymans, N.& Derks, T., „De tempel van Empel, een Bataafse cultusplaats‟ in: Spiegel Historiael, 
jaargang 27, nr. 10 (Amsterdam, 1992), 424. 
126 Roymans, (1992), 424. 
127 Brunaux, (1985), 95. 
128 Roymans, (1992), 424. 
129 Roymans, (1994), 19. 
130 Ibidem, 14. 
131 Ibidem, 19. 
132 Ibidem, 19. 
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verschillende fasen opgedeeld. De eerste vier fasen vanaf 50 v. Chr. tot 225 n. Chr. zullen 

hier behandeld worden omdat deze van belang zijn voor het onderzoek. De overige fasen 

zijn: de breukfase waarin geen activiteit wordt gevonden voor bijna 500 jaar; de fasen 

waarin de oude cultusplaats in gebruik werd genomen als kerkterrein. De eerste fase mag 

niet direct als cultusplaats gedefinieerd worden. De sporen zijn zo gering dat twee 

mogelijke functies toegekend worden: een greppel die kan duiden op een grafveld, de 

andere vondst van een rij palen kan juist duiden op een nederzetting.133 De functie als 

cultusplaats is een interpretatie die mijns inziens overwogen mag worden, aan de hand 

van de precedenten in andere cultusplaatsen. In Elst-Westeraam en Gournay-sur-Aronde 

werd de openlucht-cultusplaats verrijkt met palenformaties. Een cultusplaats wordt niet 

ondersteund door de afwezigheid van vondsten van offergaven. Dit soort vondsten wordt 

in de tweede fase mogelijk wel gevonden; de botresten en aardewerk scherven kunnen als 

votief gediend hebben. De tweede fase kenmerkt zich juist door duidelijke vondsten van 

botresten en aardewerken scherven, deze duiden mogelijk op de activiteit van een 

cultusplaats.134 De derde fase is onmiskenbaar een cultusplaats door de aanwezigheid van 

een tempel. Bijzonder is de tempel in de vierde fase, hier werd een Gallo-Romeinse 

podiumtempel gevonden, de Gallo-Romeinse tempel wordt zelden op een podium 

gevonden. Dit is daarentegen kenmerkend voor de Etrusco-Italische tempel. Dit zou een 

aanwijzing kunnen zijn voor een verder gevorderde romanisering. De tempel wordt 

gedateerd in de eerste eeuw na Christus. Door Derks wordt gewezen op de verheffing van 

de Bataafse plaats Noviomagus tot municipium, dit zou volgens hem kunnen leiden tot het 

ontwerpen van de tempel naar een meer Romeins model om de affiniteit met de nieuwe 

status te laten blijken.135  

De tempel van Nehalennia nabij Domburg is helaas niet in een ontwikkeling te 

plaatsen, door de huidige locatie op de zeebodem is het onderzoek beperkt. In 1647 is de 

tempel blootgelegd nadat de duinen die de tempel bedekten in een zware storm door de zee 

waren weggespoeld.136 Later is de kustlijn zo veranderd dat de huidige ligging op de 

zeebodem is. 

                                                 
133 Derks et al., Nieuw archeologisch onderzoek rond de Grote Kerk van Elst (Amsterdam, 2008), 30. 
134 Bogaers, J.E.A.Th., DE Gallo-Romeinse tempels te Elst in de Over-Betuwe, (Den Haag, 1955), 43. 
135 Derks et al., (2008), 138. 
136 Hondius-Crone, A., The temple of Nehalennis at Domburg (Amsterdam, 1955), 7.  
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Datering 

De verschillende ontwikkelingen van de cultusplaatsen naar Gallo-Romeinse tempels 

plaatsen onder een Romeinse invloed vraagt om een juiste datering. Al deze Gallo-

Romeinse tempels moeten tenslotte na de komst van de Romeinen gesticht zijn anders is 

de invloed van de Romeinen twijfelachtig. Vrijwel alle Gallo-Romeinse tempels zijn na de 

Gallische oorlog gebouwd.137 Alleen de tempel in Bibracte is tijdens deze oorlog gebouwd, 

dit kan verklaard worden aan de hand van het gegeven dat de Aedui reeds voor deze 

Gallische Oorlog al loyaal aan Rome waren.138  

De Gallo-Romeinse tempels in Germania Inferior worden veelal in de eerste eeuw 

na Christus of later gedateerd.139 Zo is Gallo-Romeinse tempel van Empel gedateerd in de 

Flavische periode (70-100 n. Chr.), de laatste twee fasen van de tempel van Elst-

Westeraam zijn in de late eerste eeuw en halverwege de tweede eeuw gedateerd.  

De tempel van Empel wordt gedateerd in de Flavische periode en zou zijn einde 

kennen in het jaar 235.140 De cultusplaats zelf zou daarentegen al in de late tweede eeuw 

voor Christus in gebruik zijn genomen als openlucht-cultusplaats.141 Roymans wijst op de 

culturele breuk die omstreeks 54 v. Chr. plaats gevonden moet hebben. De tempel van 

Empel, en daarmee een aantal andere tempels in dit onderzoek, ligt in het voormalige 

gebied van de Eburonen.142 Deze werden na de opstand tegen Julius Caesar verslagen en 

gedecimeerd. Hiermee is de cultusplaats, die continu in gebruik lijkt te zijn geweest, in 

eerste instantie in handen van de Eburonen, dit blijkt ook uit de muntvondsten.143 Later 

bevolken de Bataven het noordelijke deel van het Eburoonse gebied, hiermee nemen ze 

ook de cultusplaatsen over.144 

Aan de cultusplaats Elst Grote Kerk zijn acht verschillende fasen toegekent, 

waarvan de eerste vier fasen vanaf 50 v. Chr. tot 225 n. Chr. van belang zijn voor het 

onderzoek. De eerste fase is gedateerd tussen 50 en 15 v. Chr. De datering van de botresten 

aan de hand van C14-analyse gaf een ruime periode van activiteit, van 197 v. Chr.  tot aan 

124 n. Chr.145 Derks hanteert een nauwere periode gebaseerd op de overlappingen van de 

                                                 
137 Laet, S.J. de, „Van grafmonument tot Heiligdom‟ in: Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie 

voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, jaargang 28, nr. 2 (Brussel, 1966), 20. 
138 Caesar, I.12. 
139 Zie bijlage. 
140 Roymans, (1994), 25. 
141 Roymans, (1992), 424. 
142 Roymans, (1994), 18. 
143 Ibidem, 18. 
144 Ibidem, 19. 
145 Derks et al., (2008), 30. 
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datering van de verschillende botresten. Deze periode, van 39 v. Chr. tot 51 n. Chr., wordt 

ook ondersteund door de vondsten van aardewerkscherven en munten. Het aardewerk dat 

gevonden werd,  werd niet gemaakt met een draaischijf, dit wijst op een vroeg-Romeinse 

datering.146 Daarnaast zijn er munten gevonden, een aantal Keltische maar ook Romeinse 

munten, geslagen in de tijd van de Republiek en onder Augustus.147 De afwezigheid van 

Romeins aardewerk maar de aanwezigheid van Romeinse munten uit de Republikeinse en 

Augustijnse periode wijst op contact met Romeinen, maar geen of weinig romanisering. 

Immers zijn er geen elementen van Romeinse cultuur, zoals draaischijfaardewerk of terra 

sigillata gevonden. De derde fase is de eerste waarin de stenen tempel gevonden werd. De 

datering van deze tempel is terminus post quem gebaseerd op het gebruik van tufsteen uit 

een groeve die in gebruik werd genomen rond 50 n. Chr. Als terminus ante quem wordt 70 n. 

Chr. gehanteerd, dit omdat er brandlagen werden gevonden, deze zouden dan behoren tot 

de brandlagen van de Bataafse opstand.148 Draaischijfaardewerk en terra sigillata, uit de 

laag van de eerste tempel duidt op een datering in de eerste eeuw voor Christus.149 De 

vierde fase, waarin de tempel herbouwd werd, wordt gedateerd tussen 100 en 225 n. Chr. 

De datering wordt gestaafd door de vondst van een munt geslagen onder Nerva (96/98 n. 

Chr.) en een jongste muntvondst in de tempel is een van Julia Domna geslagen in 193 n. 

Chr.150 Dendrochronologisch onderzoek aan de heipalen ondersteunt de datering voor het 

begin van de tweede tempel rond het einde van de eerste eeuw na Christus.151 

 

Ligging 

Een opvallend gegeven is het feit dat de tempels alleen binnen de grenzen van het 

Romeinse Rijk te vinden zijn.152 Dit is een sterke indicator voor het belang van de 

Romeinse cultuur in ontwikkeling van de Gallo-Romeinse tempels. Mede omdat de Gallo-

Romeinse tempel met name te vinden is in gebieden waar het contact tussen de Romeinen 

en Galliërs intensiever was. De meeste tempels zijn gelegen langs de belangrijke Romeinse 

handelsroutes en legerplaatsen. In de civitas Ulpia Noviomagus Batavorum werden tot op 

heden twee Gallo-Romeinse tempels gevonden onder het huidige Maasplein. Deze tempels 
                                                 
146 Derks et al., (2008), 31.  
147 Ibidem, 31. 
148 Ibidem, 32.  
149 Ibidem, 32. 
150 Ibidem, Nerva zie 33, Julia Domna zie 43. 
151 Ibidem, 34. 
152 Laet, S.J. de, „Van grafmonument tot Heiligdom‟ in: Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie 

voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, jaargang 28, nr. 2 (Brussel, 1966), 19. 
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zijn verbonden aan de Romeinse cultus van Mercurius en Fortuna.153 Een voorbeeld van 

een tempel bij een grote legerplaats zijn de tempels in de buurt van en in de vicus Elst en in 

de buurt van de legerplaats Ulpia Noviomagus Batavorum. Helaas is net als in Nijmegen van 

Elst weinig bekend door de ligging onder een bestaande woonkern. De uitspraken die 

gedaan worden over de vicus en de tempel onder de Grote Kerk zijn gebaseerd op de 

spaarzame vondsten die tot op heden zijn gedaan. Deze vicus heeft mogelijk een 

belangrijke religieuze betekenis gehad.154 De vondst van meerdere tempels in de buurt van 

een vicus lijkt hierop te duiden. De ligging van de tempel onder de Grote Kerk is te 

verklaren door de positie op de hoogste plek van de oude vicus. De vraag die rijst bij 

bepaling van de positie: welke verklaring is er voor de tempel van Westeraam buiten de 

vicus? Een mogelijke verklaring is de ligging nabij een statio.155 Een statio is een rustplaats 

langs de wegen waar het verkeer belast werd, dit gebeurde door de benificiarius 

consularis.156,157 Daarnaast werd een statio vaak ook als wissel voor de cursus publicus 

gebruikt.158 Het is mogelijk dat de activiteit bij een statio waarschijnlijk veel en regelmatige 

contacten geeft tussen de lokale Gallische cultuur en de bestuurlijke Romeinse cultuur. 

In Gallia Belgica kan men tempels, zoals de tempel van Bagacum Nerviorum (Bavay) 

vinden langs de Via Belgica, van Colonia Agrippina, het huidige Keulen, naar Gesoriacum, 

het huidige Boulogne-sur-Mer. Ook langs minder belangrijke wegen worden tempels 

gevonden. Zoals in Vicus Ceulum (Cuijk) waar gelegen langs de via principalis aan 

weerszijden tegenover elkaar twee tempels gevonden zijn.159 Enckevort vergelijkt de 

situatie met de tempel van Elst-Westeraam en plaatst de tempel in de nabijheid van een 

statio.160 Cuijk was mogelijk een belangrijke vicus gelegen bij een knooppunt van 

verschillende diverticula.161 

Langs de kleinere wegen worden ook tempels gevonden, zoals de tempel van 

Velzeke die langs een diverticulum ligt.162 Dit diverticulum was gelegen tussen de heirbanen 

Tongeren-Boulogne-sur-Mer en de Via Belgica, in Tongeren splitste een noordelijke tak 

                                                 
153 Enckevort, (2005), 23. 
154 Ibidem, 64. 
155 Ibidem,70. 
156 Tilburg, (2005), 105. 
157 Enckevort, (2005), 70. 
158 Enckevort, H.& Thijssen, J. (red.) Cuijk een regionaal centrum in de Romeinse tijd, (Utrecht, 2002), 44. 
159 Enckevort, (2002), 37. 
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162 F. Meex & J. Mertens, „Een Gallo-Romeinse tempel te Velzeke (Zottegem)‟, in: Arceologia Belgica 
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van de Via Belgica, het diverticulum bij Velzeke verbond deze twee heirbanen weer. Ten 

noorden van de weg langs de tempel van Velzeke is een vroeg Romeins legerkamp 

(Augustijns) gevonden.163 De Gallo-Romeinse tempels namen soms de functie van de 

heiligdommen in het platteland in.164 Hiermee kwam de focus van het platteland meer op 

de centra te liggen. Het is voor te stellen dat met deze blik op de tempels in de centra het 

interessant werd voor de lokale elite om zich hier te manifesteren. Uit inscripties, 

onderstaand verder uitgewerkt, blijkt dan ook dat de lokale elite de tempels vaak 

financierde.  

Met de ligging op de uithoek van het land lijkt de Nehalenniatempel te Domburg 

vreemd geplaatst. Toch geven vondsten in de omgeving aanwijzingen voor een 

nederzetting.165 Het is goed voor te stellen, gezien de tempel aan de handels- en voorspoed 

godin Nehalennia gewijd was, dat het een handelsnederzetting met haven voor de handel 

over zee betrof. De tempel was dan een laatste punt om een offer te geven voor een 

voorspoedige reis.166 

Elite 

Het belang van elite om mogelijk als factor te dienen bij het romaniseringsproces is reeds 

aangegeven. Hierbij valt te denken aan de rol tijdens de eerste contacten, als vermogende 

elite met een interesse in de Mediterrane luxeproducten. Later onder Caesar is het de elite 

die de contacten onderhoudt met Caesar en bij een overeenkomst zijn kinderen, de 

toekomstige elite, als gijzelaars mee stuurt. In de Romeinse periode krijgt de elite de 

mogelijkheid zich te ontwikkelen binnen het Romeinse leger of juist binnen de 

administratieve organisatie. Dat de elite, al dan niet lokaal, van belang is bij de Gallo-

Romeinse tempel blijkt uit de inscripties gevonden op deze plaatsen. Een goed voorbeeld 

van een votief van de elite is de altaarsteen uit St. Michielsgestel-Ruimel, deze was 

gegeven door de opperste magistraat van de Bataven.167 De vondst van deze altaarsteen kan 

duiden op de nabijheid van een nog niet ontdekte tempel. Het gegeven dat de altaarsteen op 10 km 

stroomafwaarts van de tempel van Empel gevonden is kan ook duiden dat  deze altaarsteen bij de 

tempel van Empel hoorde.168 
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164 Enckevort, (2005), 24. 
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166 Bogaers, (1955), 11. 
167 Roymans, (1994), 26. 
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[M]AGUSA 

NO  HERCULI 

SACRV(M)  FLAV(V)S 

VIHIRMATIS  FIL(IVS) 

[S]VMMVS  MAGISTRA(TVS) 

[C]IVITATIS  BATAVOR(VM) 

V(OTVM) S(OLVIT) L(IBENS) M(ERITO) 

 

(deze steen is)  

aan Magusanus Hercules  

gewijd. Flavus  

Vihirimatis‟ zoon  

hoogste magistraat 

in de civitas van de Bataven 

heeft zijn gelofte ingelost gaarne en met reden 

 

Daarnaast is in Kapel-Avezaath een altaarsteen gevonden die gewijd is door het raadslid 

Valerius Silvester.169 Dit soort inscripties van politieke elite duidt mogelijk op een 

politieke achtergrond van de tempels. Roymans geeft aan dat de monumentalisering van 

deze tempels in de eerste eeuw na Christus wellicht gezien kan worden als een politieke 

daad, waarbij de elite die deze stenen tempels financierde om in hoger aanzien te komen.170 

Het is aannemelijk dat de elite deze tempels bekostigde, zij hadden waarschijnlijk de 

financiële middelen. Daarnaast zijn de tempels mogelijk een bewijs van loyaliteit aan het 

Romeinse ideaal.171 Immers werden veel Romeinse elementen toegevoegd aan de Gallo-

Romeinse tempel.  

In Ulpia Noviomagus Batavorum werd een altaarsteen gevonden, gewijd aan een 

lokale godheid, de Matres Mopates. Deze altaarsteen was gewijd door een Nervische 

handelaar, in plaats van een lokaal krachtig figuur.172 Bijzonder was de aanwezigheid van 

verschillende goden in Ulpia Noviomagus Batavorum waarvan de herkomst buiten de regio 

te herleiden is, zoals de bovenstaande Matres Mopates uit het gebied van de Nervii. Tot op 

                                                 
169 Enckevort, (2005), 25. 
170 Roymans, (1994), 34. 
171 Roymans, (1994), 34. 
172 Enckevort, (2005), 23. 

Fig. 12: altaarsteen St. Michielsgestel-Ruimel 
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heden zijn er geen lokale goden uit de regio van Ulpia Noviomagus Batavorum gevonden. 

Dit kan verklaard worden aan de hand van het kleine deel van de antieke stad dat, 

vooralsnog, onderzocht is.173 

 Het bouwen van een tempel kan als statusverhogend gezien worden. Voor de elite 

is het dan een manier om op de sociale ladder te klimmen door de bouw van een tempel te 

financieren. Dit verklaart waarom de elite er voor koos om deze tempels te bouwen.174  

                                                 
173 Enckevort, (2005), 24. 
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Conclusie 

De romanisering van Germania Inferior werd door de aanwezigheid van de wegen en 

castella in gang gezet. De aanwezigheid van de Romeinen in de bestuurlijke laag om het 

grensgebied zo goed mogelijk te organiseren leidde tot intensieve contacten tussen de 

Gallische en Romeinse cultuur. De mogelijkheid voor de lokale elite om binnen de 

Romeinse samenleving status en mogelijkheden te verkrijgen door Romeins burgerschap 

leidde tot het romaniseren van de elite. Al deze romaniserende factoren hebben geleid tot 

het langzaam aannemen van elementen van de Romeinse cultuur. Desondanks bleven 

Gallische culturele elementen aanwezig. Deze acculturatie van de Gallische en Romeinse 

cultuur hebben mogelijk geleid tot het ontstaan van een Gallo-Romeinse tempel. 

Met de cultusplaats van Gournay-sur-Aronde is een bekend en geaccepteerd 

voorbeeld van deze tempelontwikkeling behandeld. De overeenkomsten tussen de tempel 

van Gournay-sur-Aronde en de goed onderzochte tempel van Elst-Westeraam zijn 

opvallend groot. Andere tempels blijken een vergelijkbare ontwikkeling te ondergaan maar 

zijn door de verstoring van de bodem, het verloren gaan van archeologische resten of 

onbereikbaarheid van het bodemarchief niet geheel betrouwbaar of helemaal niet te 

reconstrueren. Toch lijkt het aannemelijk dat de Gallo-Romeinse tempels, die een actieve 

openlucht-cultusplaats kenden, de fasen van openlucht-cultusplaats naar de Gallo-

Romeinse tempel via een houten tempel doorgaan.  

De Gallo-Romeinse tempel van Germania Inferior lijken zich allemaal in en nabij de 

wegen en castella te bevinden. In dit onderzoek zijn geen tempels gevonden die niet in de 

directe nabijheid van een Romeinse weg, vicus of castellum gelegen zijn. Een kanttekening 

die geplaatst moet worden is dat het aantal meegenomen tempels gering is. Daarnaast is 

het mogelijk dat juist de nabijheid van een tempel de keuze voor de locatie van een weg of 

stichten van een vicus of castellum heeft beïnvloed. Desalniettemin neemt dit niet weg dat 

de cultusplaats in dit geval niet Gallo-Romeins was en zich ontwikkelde na de komst van 

de weg, vicus of castellum.  

De vondsten in Germania Inferior worden juist vaker gedaan in of nabij de 

Romeinse bebouwing, veelal zijn deze plaatsen continu bewoond en worden de 

ontdekkingen gedaan bij het aanleggen van een nieuwe woonwijk of andere ingrijpende 

verandering. Hier zijn twee nadelen aan verbonden: Ten eerste bestaat er de kans dat door 

deze concentratie van vondsten in nederzettingen een eenzijdig beeld ontstaat van 
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cultusplaatsen in nederzettingen. Wellicht zijn er tempels nog niet ontdekt die geheel in 

open gebied liggen en tot op heden niet ontdekt door het uitblijven van verstoring van het 

bodemarchief door nieuwbouw. Daarnaast moet vastgesteld worden dat de huidige 

bebouwing vaak, geheel begrijpelijk, een belemmering blijkt om de oude nederzetting te 

kunnen onderzoeken. Hierdoor blijven veel vragen onbeantwoord en is onze kennis over 

de nederzettingen beperkt om verder duidelijke antwoorden te formuleren op de vragen 

die opkomen bij de sporadische vondsten. 

Alle gegevens in ogenschouw nemend kan men stellen dat bepaalde 

ontwikkelingen opvallend zijn. Het gegeven dat de Gallo-Romeinse tempel alleen binnen 

het Romeinse Rijk te vinden is lijkt een duidelijk indicatie dat de Romeinse invloed van 

groot belang is. Mocht de invloed van de Romeinen van minder belang zijn zouden de 

perifere gebieden, die indirect met Romeinen in contact kwamen, ook deze tempel 

ontwikkelen. Daarnaast valt op dat de overgang van de Gallische tempel naar de 

monumentale Gallo-Romeinse tempel juist te zien is na de Gallische Oorlog. De eerste 

tempel werd gebouwd aan het einde van deze oorlog, het merendeel van de tempels werd 

gebouwd in de eerste eeuw na Christus. Zou het intensieve contact met de Romeinen niet 

van belang zijn voor de ontwikkeling van de tempel dan zouden de vroege 

handelscontacten van de tweede tot eerste eeuw voor Christus ook tot deze tempels geleid 

kunnen hebben. Een andere indicator die het belang van de Romeinse invloed laat zien is 

de ligging van de tempels. De tempels in dit onderzoek worden allen gevonden in de 

directe nabijheid van Romeinse wegen of castella. Het belang van deze Romeinse 

elementen in het proces van de ontwikkeling naar de Gallo-Romeinse tempel lijkt zeer 

waarschijnlijk. 

Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is het uitbreiden van dit onderzoek met 

meer tempels in het gebied Germania Inferior of zelfs het gehele Gallia Belgica uit de eerste 

eeuw voor Christus. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van de bevindingen groter. 

Daarnaast is het nodig om te kijken naar de ligging van openlucht-cultusplaatsen en de 

Etrusco-Italische tempels in Germania Inferior na de eerste eeuw na Christus. Conform de 

bevindingen in dit onderzoek zouden deze openlucht-cultusplaatsen ver van de Romeinse 

centra en wegen moeten liggen, terwijl de Etrusco-Italische tempels juist alleen in de 

municipia en colonia te verwachten zijn. 
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Bijlage 

Onderstaand is een overzicht van de tempels die dit onderzoek naar voren zijn gekomen. 

Het overzicht beoogt geen compleet overzicht van de tempels in Germania Inferior te zijn, 

hiervoor moet verder en diepgaand onderzoek gedaan worden waarin ook de andere typen 

(te weten openlucht-cultusplaats en Etrusco-Italische tempels) behandeld moeten worden. 

Het overzicht is toegevoegd om de cultusplaatsen op een vergelijkbare wijze overzichtelijk 

in dit onderzoek te presenteren. De ontbrekende informatie in de tabellen is niet 

behandeld in de bronnen. Naast de informatie uit de geraadpleegde bronnen in de tabel 

zijn ook de plattegronden en afbeeldingen van de tempels toegevoegd. 
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Gallo-Romeinse tempels in Germania Inferior 

 

Cuijk major 

Datering Eerste eeuw na Christus 

Positie Mogelijk een statio 
Orientatie Zeer waarschijnlijk westelijk 
Verhoudingen  9,65 m bij 8,80 m 
Bouwmateriaal  
Bouwmethode  
Zuilen  
Cultus Mogelijk Hercules, Mercurius, Fortuna of Matres 
Vondsten  
Bronnen Enkevoort & Thijssen (2005). 

Enkevoort & Thijssen (2002). 
 

Cuijk minor 

Datering Eerste eeuw na Christus 

Positie Mogelijk een statio 
Orientatie Westelijk  
Verhoudingen  17,50 m bij 16,50 m 
Bouwmateriaal  
Bouwmethode  
Zuilen  
Cultus Mogelijk Hercules, Mercurius, Fortuna of Matres 
Vondsten  
Bronnen Enkevoort & Thijssen (2005). 

Enkevoort & Thijssen (2002). 
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Domburg 

Datering Mogelijk laat eerste eeuw tot derde eeuw na 
Christus 

Positie Bij een haven 
Verhoudingen  Ongeveer 4 m bij 4 m 
Bouwmethode  
Zuilen  
Cultus Nehalennia 
Vondsten Wijstenen en terracotta beeldjes 
Bronnen Hondius-Crone, (1955). 

Bogaers, (1955). 
 
De tempel bij Domburg is in 1647 gevonden en helaas niet goed vastgelegd. Er bestaat veel 
discussie over de interpretaties van de verschillende (amateur)onderzoekers. Daarnaast 
zijn een aantal fragmenten van de tempel die in de periode na 1647 gevonden zijn 
inmiddels verloren gegaan.  
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Elst Grote Kerk 

Datering Oudere cultusplaats 50 v. Chr.  
(I) 50 n. Chr.  
(II) 100 n. Chr. 
  

Positie vicus 

Oriëntatie zuiden 
Verhoudingen   
Steensoort (I) baksteen, tufsteen,  

(II) eikenhouten heipalen, baksteen, tufsteen, 
zandsteen 

Bouwmethode  
Zuilen  
Cultus Hercules Magusanus 
Vondsten Botresten, aardewerkscherven (handgemaakt 

en draaischijf), munten,  
Bronnen Bogaers, (1955). 

Enkevoort & Thijssen (2005). 
Derks et al., (2008). 
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Elst-Westeraam 

Datering (I) 10-20 n. Chr. berekend van af bruikbaarheid 
houten tempel II (25 à 35 jaar) 
(II) 38-39 n. Chr. dendrochronologie 
(III)70 n. Chr. berekend vanaf tempel II 
(IV) omstreeks 100 n. Chr. 
(V)eerste helft tweede eeuw 

Positie Mogelijk een statio 
Orientatie westelijk 
Verhoudingen  (I) 7,80 m bij 5,20 m 

(II) 9,80 m bij 6,70 m 
Temenos Z 78 m, O 40 m, N 83,2 m, W 45,6 m 
 van twee greppels met palissade 
(III) 9,80 m bij 6,80 m 
Temenos Z 82 ,2 m, O 49,6 m, N 90,2 m, W 52 m 
 van twee greppels met palissade  
(IV) 13,2 m bij 14,2 m 
Temenos Z 71,6 m, O 49,2 m, N 67,4 m, W 52 m 
 van twee greppels met palissade 
(V) gelijke verhoudingen met IV, alleen een 
uitbreiding met een exedra (3,4 m x 2,2 m). 

Bouwmateriaal (I) (II) (III)  Uit hout opgetrokken met 
vakwerkmuren 
 (IV) (V) tufsteen uit de Duitse Eifel 

Bouwmethode (I, II, III) Houtenconstructie met gevlochten 
bepleisterde muren. 
(IV) stenenbouw zonder latei, met impost als 
steun. Grove stenen duiden op stucwerk tegen 
de muren. 
Kalkstenen zuilbasementen, ongecanneleerde 
zuilen uit bak- of tufsteen en ongecanneleerde 
kalkstenen zuilen. 

Zuilen (I, II, III) niet gevonden, indien aanwezig van 
hout. 
(IV) niet gevonden 

Cultus Hercules-Magusanus 
Vondsten Geen duidelijke offergaven, een hondenskelet 

mogelijk als bouwoffer. Een amfoor. 
Bronnen Enkevoort & Thijssen (2005). 

PANSA.nl 
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Empel 

Datering Oude cultusplaats in gebruik tussen 125 en 15 v. 
Chr. tweede vergelijkbare cultusplaats tussen 
15v.  
De Gallo-Romeinse tempel gedateerd in 
Flavische periode (70-100 n. Chr.) naar analogie 
met Elst. 

Positie  
Oriëntatie Oost-west as, mogelijk westelijk gelijk met 

ingang temenos 
Verhoudingen De Gallo-Romeinse cella 12 m bij 12 m 

Voorhal 18 m bij 21 m 
Steensoort Donkere Naamse klaksteen, beige-grijze 

tufsteen uit de Eifel, bontzandsteen en witte 
kalksteen uit Norroy. 

Bouwmethode Mogelijk oudere gebouwen uit hout en vakwerk 
De Gallo-Romeinse tempel was in de 
Korinthische stijl gebouwd, de zuilen 35 cm Ø 
waren van kalksteen. 
De muren waren opgetrokken door opus 
caementicium 

Zuilen  
Cultus Hercules Magusanus 
Vondsten Hercules beeldje, bronzen plaatje met 

inscriptie, munten, mantelspelden, 
krijsuitrusting 

Bronnen Enkevoort & Thijssen (2005). 
Roymans & Derks (1992). 
Roymans & Derks (1994). 
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Kessel-Lith 

Datering  
 

Positie  
  
Steensoort  
Bouwmethode  
Zuilen  
Cultus Hercules Magusanus 
Vondsten Bronzen gordelhaken 
Bronnen Enkevoort & Thijssen (2005). 

Roymans & Derks (1994). 
 
Van de tempel die mogelijk bij Kessel-Lith heeft gelegen zijn geen afbeeldingen of 
grondplan voor handen. Dit omdat de tempel zelf tot op heden niet gevonden is maar de 
vondsten in de Maas bij Kessel-Lith wijzen op de aanwezigheid van een tempel. 
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Nijmegen Maasplein  

Datering Tussen 70 n. Chr. en 270 n. Chr., de periode 
van de nederzetting zelf 

Positie Twee tempels naast elkaar in de civitas 
Noviomagus  

Orientatie Zuid-oost 
Verhoudingen  8 m bij 7 m 

Breedte zuilengalerij 2,75 m 
Bouwmateriaal  
Bouwmethode  
Zuilen  
Cultus Fortuna en Mercurius 
Vondsten  
Bronnen Bogaers, (1955). 

Enckevort, ( 
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Velzeke 

Datering Terminus ante quem 2e eeuw n. Chr. 
Geen oudere tempel bekend. 

Positie Diverticulum tussen Via Belgica en Tongeren 
Boulogne 

Verhoudingen  Cella: 6m35 bij 5m87 (buitenwerk) 
Ambulatorium: 12m94 bij 13m60 (13m22) 
Omgangbreedte: 2m75 
Temenos: niet gevonden 

Steensoort Doornikse kalksteen, Balegemse zandsteen 
Bouwmethode Opus caementicum, opus latericum 

Zuilen Ongecaneleerd uit Balegemse zandsteen 34 Ø 
Cultus Onbekende godin 
Vondsten votiefbeeldjes 
Bronnen Meex & Mertens (1973). 
 

 
 


