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Meisjes in het kamp
Dit is nu weer typisch iets wat mij moet overkomen: ik speelde mijn
nieuwe armband kwijt.
Een prachtding van blauwe kralen, met kleine witte bloempjes op
geschilderd.
Ik kreeg het van mijn vader, een week terug. En nu al kwijt!
Ik durf het hem niet te zeggen, want hij maakt zich altijd zo snel
kwaad, ook voor onbenulligheden. Niet dat het verliezen van een
armband een onbenulligheid is…
Weet je trouwens wie mijn vader is?
Dat is niemand minder dan de
kampcommandant, de baas van het
castellum van Oudenburg, de baas van
alle soldaten. Jawel!
Mijn moeder, mijn stiefzus en ik wonen
bij hem, in het kamp.
Dat verwondert je?
Dat is inderdaad nogal vreemd, geef ik
toe. In de meeste kazernes is dat niet
het gebruik. Hier dus wel, wij wonen in
het kamp. Natuurlijk niet in zo’n krap
soldatenbarakje. Wij wonen in het huis
van de commandant, de belangrijkste
man van het kamp. Mijn vader dus.
Het is eerder ongebruikelijk dat vrouwen en kinderen in de kazernes wonen. In de meeste
kampen zíe je zelfs geen vrouwen. En als er al eens een vrouw in het kamp komt, is dat er
eentje van lichte zeden die ongezien het kamp wordt binnengesmokkeld.
Vroeger kwam niemand anders behalve soldaten de poort door. Alles werd afgehandeld
buiten de verschansing.
Tegenwoordig komen handelaars
zomaar binnenwandelen en mensen van
het dorp zie je hier zowat dagelijks.
Veeboeren komen huiden en leer
verkopen, landbouwers komen
onderhandelen over de prijs van het
graan, herbergiers rollen vaten bier
binnen, pottenbakkers stallen hun waar
uit en vrouwen lopen in en uit,
knipogend naar de wachten.
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Ikzelf vind het de normaalste zaak van de wereld dat ik tussen de soldaten woon en heb er
geen probleem mee dat ik nog voor het ochtendgloren wordt gewekt met klaroengeschal. Ik
ben het gewoon om soldaten te horen marcheren, te horen trainen, te horen vloeken.
Hoe wij in het kamp terechtgekomen zijn?
Dat is een lang verhaal en daarvoor moeten we een hele poos terug in de tijd, nog voor mijn
geboorte.
Mijn moeder was getrouwd met een smid, naar het schijnt een kolos van een vent. Met
armen als boomstammen en handen als berenklauwen. Niemand legde hem een strobreed in
de weg, want als iets hem niet aanstond, ging hij meteen op de vuist.
Maar in zijn vak was hij een kunstenaar. Met zijn enorme, vuurvaste
handen smeedde hij niet alleen zwaarden met de scherpste snee en
stevige vuurbokken met prachtige koppen, hij was ook goed in het fijnere
decoreerwerk.
De kampcommandant was om de haverklap in de smidse te vinden. Was
het niet voor een mantelspeld, voor een losgeraakt lusje in zijn
maliënkolder of voor een helm die moest uitgeblutst, dan was het voor een
of ander versiersel om zijn paardentuig mee op te smukken.
In realiteit kwam de commandant echter helemaal niet voor die koperen frivoliteiten, maar
wel voor de vrouw van de smid. Voor mijn moeder dus.
De smid en de kampcommandant waren aanvankelijk beste vrienden. Totdat de smid door
had dat de commandant mijn moeder aan het versieren was. En toen hij ook besefte dat
mijn moeder niet koud bleef voor de avances van de commandant, zat het spel op de
wagen.
Ik heb het natuurlijk zelf niet meegemaakt, maar wat ik hoorde vertellen, is dat er hoge
woorden vielen. Vloeken en schelden. Niet alleen onze goden werden erbij gesleurd, ook het
hele firmament aan Romeinse godheden. En dat zijn er een pak!
De smid trok een gloeiende pook uit het vuur en greep een nog onafgewerkt, maar toch al
vlijmscherp zwaard van de muur.
Ook de commandant trok zijn zwaard. Een zwaard dat de smid nota bene nog voor hem had
vervaardigd!
Er ontstond een hevig gevecht. Een duel op leven en dood. Met als inzet mijn moeder.
In eerste instantie leek de smid het te halen. De commandant moest stap na stap wijken.
Dat litteken in zijn gezicht liep hij trouwens niet in een veldslag op. Nee. Die jaap kreeg hij
door de smid toegediend.
Maar het gevecht keerde in het voordeel van de commandant. En vermits het een gevecht
op leven en dood was, schoot de smid er het leven bij in.
De mensen in het dorp waren razend. Maar omdat de commandant zo machtig is en
bovendien een smak soldaten kan inzetten om de mensen onder de knoet te houden,
durfden ze het niet aan te klagen. Ook niet toen de commandant mijn moeder bij zich in de
kazerne nam. Dat ze toen al een baby had, een kind van de smid, kon hem niet deren.
Bovendien was er plek zat in zijn woning.
Aanvankelijk vonden de soldaten het maar niets, maar mijn moeder kon hen met haar
charmes moeiteloos voor zich winnen. Na een paar weken was er geen één die er nog
bedenkingen bij maakte en op de duur vonden ze het zelfs heel normaal. En wat meer was,
het opende ook voor hen nieuwe mogelijkheden. Zo konden ze het zich ook al eens
veroorloven om vrouwvolk mee te brengen.
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Al heel snel was mijn moeder opnieuw zwanger. Ik was op komst! Toen was het helemaal
vanzelfsprekend dat wij in de kazerne bleven wonen.
Mijn vader vind het wel niet goed dat mijn zus en ik tussen de barakken zwerven en rond de
soldaten flaneren. Wij blijven dus veel binnen, veel thuis. Maar als hij een paar dagen op
patrouille is, zijn wij niet binnen te houden. Kun je wel denken zeker? Zo kennen wij de
soldaten en kennen wij ook het kamp van binnen en van buiten.
Ja, ook van buiten, want elke week gaan mijn moeder, mijn zus en ik naar het dorp om
eieren en kaas, groenten en fruit te kopen. Want mijn moeder wil niet vervreemden van de
mensen van het dorp.
Drie keer in de week krijgen mijn zus en ik les van een magister, een leraar. Schrijven en
lezen, praten, filosoferen... We krijgen wel veel saaie teksten te lezen. Caesar en Tacitus.
Boring… Geef me maar de gedichten van Sappho, die Griekse dichteres die op het eiland
Lesbos woonde.
De dagen dat we geen les hebben, en als we niet naar het dorp gaan
en ik niet naar buiten kan, verveel ik me wel eens. Dan maak ik ruzie
met mijn zus.
We kunnen elkaar niet zo goed uitstaan.
Ze is vaak jaloers want in ben mijn vaders oogappel. Het is waar, dat
geef ik toe. Hij overlaadt me met geschenken. Logisch toch, want hij is
mijn vader, niet de hare.
Maar vaak doet hij alsof ze lucht voor hem is. Omdat ze de dochter
van de smid is?
Wellicht is het daarom dat mijn zus zo vaak naar de plek gaat waar hij begraven ligt. Op het
grafveld dat aan de weg tussen het kamp en het dorp ligt.
‘s Zomers plukt ze dan een tuiltje bloemen voor op de bult aarde boven zijn graf. Want, weet
je… ze hebben zelfs geen stenen zerk op zijn graf geplaatst.
Wat ikzelf raar vind: hij werd niet eens gecremeerd! Je zou toch denken dat een smid, een
man van vuur en vlammen, van gensters en gloed, toch op een
brandstapel wordt gelegd zodat er rook is om zijn ziel naar de
eeuwigheid te begeleiden?
Maar nee, mijn moeder is nogal voor nieuwe gebruiken, nieuwe
gewoonten. Het lichaam werd gebalsemd, opgebaard en daarna in
een doek gewikkeld en in de aarde gelegd.
Hij kreeg wel tondelzwam mee in het potje dat naast zijn lichaam
werd geplaatst. Zo zal hij in ieder geval vuur kunnen maken op de
plek waar hij terechtkomt.
Naar ik hoorde vertellen, lijkt mijn zus heel erg op hem. Het moet wel, want ze heeft niets
van mijn moeder. Ik lijk trouwens ook niet zo op mijn moeder. En al helemaal niet op mijn
zus.
Ik ben klein en tenger, mijn zus is groot en een beetje mollig. Dat is wel mooi, vind ik, dat
mollige en die blos op haar wangen.
Zij heeft het blonde haar van de mensen hier. En blauwe, stralende ogen, als het water in de
beek op een heldere dag.
Ik heb donker haar en donkere ogen, zoals mijn vader, zoals de mensen uit het land
vanwaar hij komt.
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Maar wat ben ik nu allemaal aan het vertellen? Ik zou nog vergeten wat mijn probleem is. Ik
ben mijn armband kwijt.
Is het slotje opengegaan en is het van mijn pols gegleden?
Of heeft iemand het gestolen?
Toch geen soldaat, want wat moet die met een meisjesarmband?
Misschien onze bediende, die slavin met haar donkere huid die uit een ver
land komt waar de zon alles verschroeit. Nadat ik mijn bad had genomen,
was zij toch wel heel erg lang bezig met de luisjes uit mijn haar te
kammen.
Ik vroeg het haar. Of ze mijn armband niet had gezien. Ze schudde haar
hoofd. Ik vroeg het haar een tweede keer en keek daarbij diep in haar
ogen. Ze schudde weer haar hoofd. Ik mag haar geloven, denk ik, tenzij
ze wel heel goed kan liegen.
Ik ga nu zoeken…
Ik hoop dat ik mijn armband terugvind eer mijn vader thuiskomt.
Een beetje hulp kan ik dus best gebruiken.

Dit kortverhaal is de inleiding bij het speurspel 'Het Geheim van het Blauwe
Kraaltje'. In deze educatieve en ludieke speurtocht, waarbij heel wat vragen en
doe-opdrachten in het museum en de tuin zijn ingewerkt, ga je op zoek naar
de kralen van een armband en ook naar de namen van twee meisjes.
Stapsgewijs krijg je inzicht in het dagelijkse leven van zo'n GalloRomeins meisje die in het kamp woonde.
Het is namelijk aangetoond dat sommige militairen van het kamp in Oudenburg
op bepaalde momenten samenleefden met hun gezin.
-adres: Romeins Archeologisch Museum (RAM), Marktstraat 25, 8460 Oudenburg
-kostprijs van het spel : 5 EUR per persoon
-het spel kan zowel in klasverband, familieverband als in het kader van een verjaardagsfeestje worden
gespeeld
-meer info: http://www.oudenburg.be/ram.aspx (klikken op workshops)
-inschrijven: 059/56.84.00 of ram@oudenburg.be
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