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Recensie 

Adrian Goldsworthy, De Muur van Hadrianus. De Romeinse limes in Groot-
Britannië (Utrecht: Omniboek, 2018), 192p. ISBN 978-94-019-1244-0. 

 
Oude mannen die de Adelaars al sinds hun kindertijd volgen, zeggen dat 
niets in het Rijk mooier is dan de eerste blik op de Muur. 

 
Met die woorden van Parnesius uit Rudyard Kiplings verhalenbundel Puck of 
Pook’s Hill opent Adrian Goldsworthy zijn inleiding van De Muur van Hadrianus. 
Dat citaat geeft onmiddellijk het romantische beeld weer van die eeuwenoude 
constructie die velen fascineert. Het monumentale bouwwerk dat zich van kust tot 
kust strekt over 117 kilometer lijkt op het eerste gezicht vooral te zijn gebouwd om 
de Romeinse provincie te beschermen tegen de ‘barbaren’. Maar dat zou een te 
simplistische verklaring zijn, vertelt Goldsworthy. Het meeste bewijsmateriaal is 
incompleet en Romeins; over de volkeren ten noorden van de muur is er nauwelijks 
iets geweten. De auteur waarschuwt de lezer voor haastige algemeenheden en 
gemakkelijke waarheden: ‘En dus moeten we ons best doen om de geschiedenis van 
de Muur van Hadrianus te reconstrueren in het besef dat we in het gunstigste geval 
slechts glimpen van één kant van het verhaal kennen.’ 
 
In augustus 117 overleed keizer Trajanus en Hadrianus werd de nieuwe heerser van 
het Romeinse Rijk. Maar velen weigerden de legitimiteit van Hadrianus te 
herkennen. De onpopulaire keizer besefte dat hij de loyaliteit van het leger nodig 
had om zijn macht te consolideren en besloot om lange reizen te houden doorheen 
het hele rijk om zijn legioenen te bezoeken. In 122 was het de beurt aan Britannia. 
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Gaf Hadrianus tijdens dat bezoek het bevel voor de constructie van een immense 
grensmuur? Een eenduidig antwoord is er niet. Volgens Goldsworthy zijn de 
landmetingen en de bouw ten vroegste in 122 begonnen, dus dat zou overeenkomen 
met de timing van het keizerlijke bezoek. Daarnaast duidt de grootsheid van de 
bouw op een persoonlijke betrokkenheid van de keizer (Hadrianus had een passie 
voor indrukwekkende architectuur, bijv. het Pantheon in Rome of zijn persoonlijke 
villacomplex in Tivoli). Desalniettemin is het moeilijk te achterhalen in hoeverre de 
Romeinse machthebber betrokken was bij de concrete uitwerking van de muur: we 
weten maar weinig over de Romeinse besluitvorming en de muur was uiteindelijk 
ook maar een klein onderdeel van het imposante verdedigingssysteem van het rijk. 
Was de muur wel belangrijk genoeg om de aandacht van een keizer op te eisen? De 
auteur vermeldt in zijn inleiding dat de muur waarschijnlijk prominenter aanwezig is 
in onze voorstelling van de Romeinse wereld dan dat bij de Romeinen zelf het geval 
was. Was het een prestigeproject van Hadrianus? Daarvoor lijkt de muur dan weer te 
functioneel en te weinig esthetisch te zijn. 
 
Na een korte schets van de Britse provincie binnen het Romeinse Rijk gaat 
Goldsworthy dieper in op verschillende facetten van de muur. Hij bespreekt 
duidelijk en gedetailleerd de verschillende fases van de bouw, de onderdelen van de 
verdedigingslijn (met zijn mijlkastelen en forten) en de militaire eenheden die er 
waren gestationeerd. Die informatie wordt soms vrij droog gepresenteerd, vooral de 
hoofdstukken over de bouw en de anatomie van de muur voelen eerder aan als een 
uitgebreide opsomming. Die helpen wel om een beter beeld te krijgen van de muur 
en zijn rol binnen het Romeinse Rijk, maar Goldsworthy brengt de muur vooral tot 
leven wanneer hij het heeft over de gemeenschappen die zich rond de muur en zijn 
forten hebben gevormd. Aan de hand van de schrijftabletten uit Vindolanda (het 
huidige Chesterholm) uit 100 n.Chr., toont hij aan hoe er door de aanwezigheid van 
handelaars en soldaten nieuwe markten ontstonden met producten uit het hele rijk, 
zodat Britannia steeds meer deel ging uitmaken van de brede Romeinse economie. 
Dat gebeurde vooral in de vici: als een fort permanent werd bemand, groeide er snel 
een burgerlijke gemeenschap rond die in aanmerking kon komen voor de status van 
vicus, waarmee de bewoners een zekere mate van zelfbestuur kregen. Die speelden 
in op de behoeftes van de soldaten en boden verschillende diensten aan door de 
aanwezigheid van winkels, tavernes, tempels en werkplaatsen. 
 
Voor een regio en tijdsperk dat vaak in populaire films wordt afgeschilderd als een 
geteisterd oorlogsgebied (denk maar aan films als King Arthur (2004), Centurion 
(2010) en The Eagle (2011)), valt het volgens Goldsworthy moeilijk te achterhalen 
welke militaire conflicten zich hebben afgespeeld op het eiland. Militaire operaties 
werden weinig gedocumenteerd, zeker in de derde en vierde eeuw. De meeste 
soldaten aan de muur zagen maar zelden actie en de routines van de vredestijd 
primeerden in de forten. Toch duidt de grote militaire aanwezigheid volgens de 
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auteur op een reële dreiging vanuit de Britse lokale bevolking. Of zo voelden de 
Romeinen dat alvast aan. Zoals in andere delen van het rijk was men niet vreemd 
van conflicten – het valt alleen niet te achterhalen hoe regelmatig ze voorkwamen of 
welke impact ze hadden. 
 
In het begin van de vierde eeuw onderging de muur – maar vooral het volledige 
Romeinse Rijk – ingrijpende veranderingen. Met oog voor algemene (politieke) 
tendensen binnen het rijk vertelt Goldsworthy in heldere taal hoe legionairs in de 
vierde eeuw en tot in het begin van de vijfde eeuw hun taak probeerden te 
volbrengen. Helaas deden ze dat steeds meer zonder de steun van Rome: het centrale 
bestuur was in verval en verloor zijn vermogen om externe dreigingen te 
beantwoorden. Na een bloeiperiode in de derde eeuw daalde de populatie in de 
Britse provincie zodanig dat de vici helemaal verdwenen. De overgebleven inwoners 
vestigden zich in het fort zelf, wat de forten een meer burgerlijk karakter gaf met 
tempels (bijv. een tempel van Jupiter Dolichenus in Vindolanda) en markten. De 
frequente burgeroorlogen destabiliseerden niet alleen het centrale bestuur, ook de 
plaatselijke overheden verloren steeds meer hun invloed. Soldaten die nodig waren 
om het Romeinse beleid uit te voeren werden steeds vaker weggehaald om in andere 
provincies oorlogen uit te vechten. Een sfeer van angst en argwaan tussen hogere 
officieren en civiele ambtenaren (een beschuldiging van ontrouw aan de keizer 
leidde snel tot de dood) en de blijvende onzekerheid in de provincie legden de 
werking ervan helemaal lam.  
 
Over de laatste decennia van de Romeinse bezetting is er weinig bekend. De auteur 
weerlegt de notie van een definitieve instorting. Sommige forten werden nog een 
zekere tijd onderhouden, maar het is niet duidelijk of dat gebeurde door 
nakomelingen van de garnizoenen of door plaatselijke stamhoofden. Het mag 
alleszins duidelijk zijn dat de macht zich verplaatste naar het lokale niveau. In de 
loop van de vijfde eeuw nam de invloed van Germaanse stammen toe. Het 
Romeinse recht werd vervangen door Germaans recht, het Latijn door 
Angelsaksisch. De functie van de muur werd vergeten en diende steeds meer als een 
bron van bouwmateriaal voor andere bouwwerken als kerken en kloosters. Pas vele 
eeuwen later kunnen historici aan de hand van nieuw archeologisch bewijsmateriaal 
het oorspronkelijke verhaal van de Muur van Hadrianus optekenen, maar dat verhaal 
is vandaag nog steeds verre van compleet. 
 
De muur van Hadrianus is een heldere introductie in de geschiedenis van Romeins 
Britannia, geschikt voor studenten of enthousiastelingen. Hoewel sommige 
hoofdstukken kunnen aanvoelen als een lange opsomming van technische weetjes, 
geeft Adrian Goldsworthy in dit boek een compleet beeld van de evolutie van de 
muur, van de bouw tot het verval. Hij plaatst de nodige kritische bedenkingen bij 
wetenschappelijke theorieën waarover nog geen consensus bestaat en hamert 
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tegelijk op het belang van kwalitatief archeologisch onderzoek, zodat de vele vragen 
omtrent het monument eindelijk een antwoord kunnen krijgen. 
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