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‘Je moet steken, niet hakken’

door Wiel Beijer

A

Beetje agressief die oude
Romeinen. Zeker als ze
een zwaard en een schild
in handen hebben,
blijkt tijdens het festival
Sempervivetum in
Bocholtz.

Afgezien van dat loei-
hard schreeuwen te-
gen de kinderen in
opleiding, blijft één

zin van de commanderende Ro-
meinse krijger nog even hangen:
„Steken, niet slaan!”
De kinderen, die met houten
zwaarden een houten paal te lijf
gaan, worden toegeschreeuwd
door de instructeur. „Steken
moet je. In zijn maag, in zijn lon-
gen, niet hakken.” De kinderen
gehoorzamen en steken, maar
vooral moeten ze ontzettend
giechelen om die rare schreeu-
wende Romein.
In het marskamp dat het Ro-
meins legioen heeft opgeslagen
in Sempervivetum in het scha-
duwrijke Bongardpark leren kin-
deren marcheren en vechten. De
les marcheren lijkt op een afleve-
ring van de Engelse komediese-
rie Daar komen de schutters. Net
zo’n zootje ongeregeld.
Nee, dan marcheert het bij de
‘echte’ Romeinen heel wat gedis-
ciplineerder, blijkt even later in
een weiland achter het zestien-
de-eeuwse kasteel de Bongard.
Daar verzorgen drie ruiters van
de Romeinse cavalerie op hun
Andalusische hengsten samen
met Romeinse infanteristen een
demonstratie aanvallen en ver-
nietigen, want daar komt het uit-
eindelijk altijd op neer: de vij-
and voorgoed uitschakelen.
Het zijn soldaten van Legio XI,
het elfde legioen. Geen echte,
maar leden van het in 2006 op-
nieuw opgerichte legioen, dat in
deze vorm van ‘levende geschie-
denis’ zo waarheidsgetrouw mo-
gelijk het Romeinse verhaal wil
vertellen. Dat is ook het Romein-
se verhaal van Sempervivetum,
zoals de omgeving van Bocholtz
door de Romeinen werd ge-
noemd: begroeid met altijd groe-
ne wilde struiken. Daarmee
werd hulst bedoeld.
Nadat de bewapende groep ach-
ter keizer Julius Caesar het wei-
land is opgemarcheerd, laat de
centurion zijn manschappen de-
monstreren hoe je de vijand zo
doelmatig mogelijk een kopje
kleiner maakt. Het talrijke pu-
bliek geniet van het strijdgewoel
te paard en te voet. Alleen een
baby huilt.
Dat die Romeinen niet zachtzin-
nig met hun vijanden omgingen
weten de oorspronkelijke bewo-

ners van deze regio, de galloger-
maanse stam van de Eburonen,
maar al te goed. Die stam lukte
het aanvankelijk onder leiding
van koning Ambiorix om de Ro-
meinen te verslaan, maar werd
later nagenoeg uitgemoord door
het leger van Julius Caesar.

Niet het hele festival staat in het
teken van bruut geweld. Naast
een Romeins marskamp is er
ook een burgerkamp, waar de
kinderen de vreedzame kant
van het Romeinse leven kunnen
ontdekken. Zoals kleren weven
en ijzer smeden. Dat uiteraard

vervolgens gebruikt wordt om ...
wapens te maken.
En wie na zoveel historische in-
drukken hongerig is geworden
als een Romeinse wolf, kan op
de weide van de Sint Gillishof
een heuse Romeinse worstbur-
ger verorberen!

Met 3500 bezoekers
was deze eerste
aflevering van ons
festival groot succes.
Katleen Vandenbranden
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‘Soldaten’ van Legio XI spelen in Bocholtz zo waarheidsgetrouw mogelijk het Romeinse verhaal na. foto’s Luc Lodder


