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BEZOEK AAN DE GALLO-ROMEINSE VILLA VAN MONTMAURIN
Johan Buyse

13 juli 2012: Vanuit ons vakantieverblijf „Maison Cazac‟ in de Haute Garonne (MidiPyrénées) vertrokken we voor een daguitstap langs prachtige glooiende wegen in de streek.
We bezochten het Forêt de Fabas (met stuwmeer), de verrassend mooie Georges de la
Save en de Gallo-Romeinse villa van Montmaurin.

Ligging
Montmaurin is een dorpje met een 200-tal
inwoners in de streek van de Gascogneheuvels. Vanaf de oriëntatietafel net buiten
het dorp kregen we een mooi panorama op
de Pyreneeën.

voorplein (vestibulum), de zuidvleugel van
het
hoofdgebouw,
het
centraal
hoofdgebouw,
de
thermen
en
het
zomergedeelte. De werkgebouwen zijn niet
meer zichtbaar.
Ontdekkingsgeschiedenis

Wellicht is de streek Nébouzan genoemd
naar Nepotius of Nepotianus, een schatrijke
Romeinse man. Zijn nazaten (erfgenamen)
bezaten in de 4de eeuw n. Chr. in
Montmaurin een domein van zo‟n 7000
hectaren en een paleis met 200 kamers.
Aan de ingang van de site kregen we, na de
betaling van het toegangsgeld, een plannetje
met wat uitleg en een routebeschrijving in
het Nederlands!



1833: op het kadaster vindt men op
de plattegrond de aanwezigheid van
ruïnes op een plaats die Lassalles
wordt genoemd.



1864: archeoloog Anthyme SaintPaul herkent het Romeinse karakter
van de ruïnes



1879-1882: abt Couret doet de eerste
opgravingen met de hulp van Isidore
Miro (eigenaar van een gedeelte van
de grond van de villa)



1946-1969: Georges Fouet,
onderwijzer en later onderzoeker bij
de CNRS, leidt de systematische
opgravingen van het pars urbana.

Het complex
De Gallo-Romeinse villa is één van de
grootste gekende villa‟s in Frankrijk. Het
complex werd gebouwd in het midden van
de 1ste eeuw n. Chr. en geleidelijk uitgebreid
tot rond het jaar 350. Wat we nu nog kunnen
zien is het overblijfsel van de laatste
verbouwing van het wooncomplex (pars
urbana) op de resten van een veel ouder
gebouw.

Ietwat vreemd was het feit dat we eerst de
ganse site moeten dwarsen vooraleer we het
voorgestelde parcours konden aanvatten.

Het ganse, nog te bezichtigen, complex
bestaat uit 5 gedeelten: de ingang met het
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Grondplan van de Gallo-Romeinse villa Montmaurin

luchtfoto van de Gallo-Romeinse villa Montmaurin
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zicht op 2 portieken en halfronde zuilengalerij)

De villa rond
We starten het bezoek via een halfronde
binnenplaats (vestibulum), die begrensd
wordt door 2 portieken. De fundamenten en
fragmenten van de marmeren pilaren van
deze waakruimtes zijn nog duidelijk
zichtbaar.
Oorspronkelijk
werd
het
binnenplein
omsloten door een halfronde zuilengalerij
met naar binnen lopende daken. Aan de
linkerkant van het binnenplein zagen we de
restanten van een templum, een zeshoekige
tempel in Gallische stijl met een vuuraltaar.
Vervolgens kwamen we in de zuidvleugel
van het hoofdgebouw en passeerden we
het tablinum (ontvangstruimte, kantoor), het
lararium (een altaar voor de huisgoden) en
een aantal cubicula (slaapkamers)
Na de zuidvleugel bezoeken we de
thermen. De thermen bestonden uit een
kleedruimte (apodyterium), waarna men via
de
koudwaterkamer
(frigidarium)
en
lauwwaterkamer
(tepidarium)
in
de
heetwaterkamer (caldarium) kwam. Hierna
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werd dezelfde weg afgelegd in omgekeerde
volgorde. De verwarming vond plaats door
middel van een oven (praefurnium) waarmee
het water voor de bassins en bekkens werd
verwarmd en waarvandaan hete lucht in het
hypocaustum (het systeem van verwarming
onder de vloer) werd geleid. De hete lucht
ging onder de vloeren van de verwarmde
badruimtes en via buizen (tubuli) door de
wanden. Bij een halfrond tuintje bevond zich
ook een openluchtbad (natatio). De
palaestra was een open ruimte voor sport en
spel.
Een volgend onderdeel van het bezoek was
het centraal hoofdgebouw, rond een groot
binnenplein. In de buurt van het tablinum
(ontvangstkamer) lag vaak het triclinium, de
eetzaal. Hier stonden drie grote ligbedden in
U-formatie, waarop de maaltijd liggend werd
gebruikt. De naam is afkomstig van het
Grieks: τρι κλίναι (tri klinai - "drie bedden").
We zagen ook een mooi atrium (overdekte
galerij met naar binnen aflopende daken) en
een bak waarin het hemelwater wordt
opgevangen (impluvium).
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restanten van het hypocaustum

links: het atrium met restanten zuilen waarop het aflopend dak steunt en bak om hemelwater op te vangen

Het hoofdgebouw bevat ook een aantal
bergkamers en -kasten waar de voorraden
voedsel, brandhout en de grondstoffen voor
de nijverheid bewaard werden.
Tijdens de opgravingen werden grote
hoeveelheden
ijzerslakken,
tegels,
bakstenen
en
werktuigen
voor
textielindustrie bloot gelegd.
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Aan het keukenafval kon men afleiden wat er
zoal gegeten werd in deze periode en regio.
Zo
werden
er
veel
mosselen
oesterschelpen gevonden.
Er wordt
aangenomen dat deze “fruit de mer” van de
Atlantische kust bij Bordeaux naar het
binnenland in potten gevuld met zeewater
wordt getransporteerd.
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Het laatste te bezoeken item is het
zomergedeelte. Centraal is er een
binnenplein. Op dit binnenplein was ook de
plaats zichtbaar voor de opvang van
regenwater en ook konden we de bakken
zien waarin de mossel- en oesterschelpen
werden gevonden. Later deden ze dienst als
plantenbakken.
Rond het binnenplein bevonden zich een
aantal openluchtkamers, die „overdekt‟
werden met pergola‟s.
De vondsten bij de archeologische
opgravingen werden ondergebracht in het
museum, dat werd ingericht op de
benedenverdieping van het gemeentehuis
van Montmaurin.

Foto‟s: Johan Buyse, uitgezonderd plannetje
en luchtfoto
Bronnen
- Fouet, Georges: “la villa Gallo-Romaine de
Montmaurin”
- Balty, Jean-Charles: “Chiragan et
Montmaurin, villas impériales?”
- Imprimeries de Bobigny (depot legal
3°trimestre 1969): “Une villa gallo-romaine
(Montmaurin)”
- Centre des Monuments Nationaux:
“Montmaurin, villa urbana 350 AD”
- Guide Michelin: Montmaurin
- Wikipedia

zomergedeelte

mozaïekvloer in zomergedeelte
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