
Een Romeinse zuivelhoeve

... in Vrasene?



In de Smisstraat in Vrasene stootten onze 
archeologen enkele jaren terug op een 
site uit de Romeinse tijd. Deze site be-
vond zich binnen de civitas Menapiorum, 
een onderverdeling van de provincie 
Gallia Belgica. 

Drie erven werden er aangetroffen. De 
oudste hoeve viel te dateren in de 1ste 
eeuw. De andere hoeve werd gesitueerd 
aan het einde van de 2de eeuw en de 3de 
eeuw. De datering van het derde erf blijf t 
onzeker. Vermoedelijk is dit gebouw uit 
de 2de eeuw of misschien de 3de eeuw.

De site leverde tal van bijzondere vond-
sten op. Zo is er de grotendeels bewaar-
de dolium (foto vooraan), een grote voor-
raadpot uit aardewerk. Die dolium, bleek 
na labonderzoek zuivelproducten bevat 
te hebben. Dat was nieuw, want histo-
rische bronnen, graffiti op en vondsten 
uit andere dolia wezen er steeds op dat 
ze werden gebruikt om droge voedings-
waren (zoals graan of fruit) of vloeistoffen 
zoals wijn, olie of vissaus in op te slaan. 
De aanwezigheid van zuivelproducten 
werd nog nooit eerder geattesteerd.

Dat in de restanten van de hoeve ook 
opmerkelijk meer scherven van ‘zoutcon-
tainers’ en wrijfschalen zijn gevonden 
dan op gelijkaardige sites, doet sterk ver-
moeden dat het gezin gespecialiseerd 
was in zuivelverwerking.

Het landbouwgezin leefde letterlijk tussen 
zijn vee. De hoeve was niet alleen voor-
zien van een stalgedeelte. De ligging, in 
de nabijheid van groene beekvalleien 
en het uitgestrekte veengebied van de 
Schelde, maakte het tot een uitgelezen 
plek voor runderteelt en schapenhoude-
rij.

Het vee leverde niet alleen vlees, maar 
was ook een duurzame alternatieve bron 
van dierlijke proteïnen, in de vorm van 
zuivel. Om de korte houdbaarheidsda-
tum van melk te omzeilen, ontwikkelden 
de vroegste veetelers kaas en boter. Voor 
de bewaring was zout noodzakelijk; zout 
dat in hanteerbare containers van de 
kust naar het binnenland werd geëxpor-
teerd. De multifunctionele wrijfschalen in 
aardewerk met een giettuit aan de rand, 
maakten deel uit van de standaarduitrus-
ting van de zuivelverwerkende huisnijver-
heid.

Het Romeinse gezin uit Vrasene had dus 
alles in huis om een florerend familie-
bedrijfje in zuivelproducten te worden. 
Hoewel op basis van historische bronnen 
al lang geweten is dat er sprake was van 
kaasproductie in de Romeinse tijd (en 
vroeger), was het voor het eerst dat er 
duidelijke archeologische aanwijzingen 
waren voor de productie van kaas in het 
Waasland gedurende de Romeinse tijd. 
En dat allemaal in Vrasene.
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