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7 Kelten

† Hulste tussen 150 en 200 na Christus
Sint-Pieterskerk

Delvano





Grafveld

In 1980, tijdens de grondwerken voor de bouw van een nieuwe loods van de spuitmachinebouwer Delvano, stootte
men op een klein Gallo-Romeins grafveld. Men vond er 7 graven waarvan 4 ongeschonden. Het onderzoek werd
gevoerd door de vzw Archeologische Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen. Het ging om zogeheten Gallo-Romeinse
brandrestgraven (zie kader). De vindplaats lag ongeveer 250 m ten zuiden van de Sint-Pieterskerk en de dorpskom.

Wie woonde hier?

In die tijd woonden hier Galliers ook wel Kelten genoemd. In het noorden van het huidige Vlaanderen waren dit de
Menapiërs. Onze streek werd vanaf 12 vóór Christus gekoloniseerd door de Romeinen. De graven wijzen uiteraard op
een (nog niet) ontdekte kleine Gallo-Romeinse nederzetting in de buurt (waar zich nu Hulstedorp bevindt?). Allicht één
of enkele boerderijen met enkele bijgebouwen.

Brandrestgraven

In een brandrestgraf wordt de dode op een brandstapel naast het gedolven graf gecremeerd (zie illustratie). Hier
waren de afmetingen van de graven ongeveer 80 x 150 cm is Daarna wordt de as en de verbrande beenderen in
het graf gestort en bedekt met aarde. Aan een van de uiteinden, net buiten de grafkuil, werden grafgiften bijgezet.
Hier in Hulste bestonden de grafgiften uit gebakken aardewerk: urnen, kommen en schalen in aardewerk. Bij één
graf vond men ook een bronzen sluitspeld. Gezien het vrij arme karakter van de grafgiften is een scherp afgelijnde
datering niet mogelijk. Archeologen dateren de graven tussen 150 en 200 na Christus.

Illustratie uit Stap voor Stap

Foto uit ‘Stap voor Stap’ - Grafgift met resten van de brandstapel uit Hulste
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