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Deel II: het uiterlijk van Forum Hadriani
“De mist die over Forum Hadriani hangt trekt op. Van een zwart gat is het een lichtend voorbeeld
geworden. ‘Opeens’ hebben wij er een complete Romeinse stad bij”
(Brief W. van Es, 14 april 2002)

In dit deel van deze studie wordt het uiterlijk gereconstrueerd van Forum Hadriani, dus in de periode
vanaf 120 na Chr. Het omvat een selectie van onderdelen van de stad waarvan enigszins een beeld
valt te vormen. De beschrijving begint met de grachten en stadmuur met de poorten (hoofdstuk 9).
Daarna volgen onderdelen binnen de ommuring, beginnend met de woningen (hoofdstuk 10 -13).
Daarna komt het badhuis aan bod (hoofdstuk 14) gevolgd door een overzicht van andere openbare
voorzieningen (hoofdstuk 15). Als afsluiting wordt naar Forum Hadriani als geheel gekeken (hoofdstuk
16). De gedachte is dat de beschrijving desgewenst te lezen moet zijn als een handleiding voor
daadwerkelijke reconstructies, bijvoorbeeld in de vorm van maquettes, 3-D animaties of het 1 op 1
opbouwen. Daarom wordt volop aandacht besteedt aan details die voor dat soort reconstructies nodig
zijn. Bijkomend voordeel is dat het de onderzoeker dwingt om stil te staan bij aspecten die cruciaal zijn
voor een gedetailleerder beeld van het uiterlijk van Forum Hadriani, maar die bij een traditionele wijze
van beschrijven onbesproken blijven. Dat helpt om het ‘Nederlandse Pompeji’ gestalte te geven.
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H 9 DE STADSVERDEDIGING
De verdedigingswerken met de stenen stadsmuur waren van een type dat vrij goed valt te
reconstrueren, hoewel er geen zichtbare restanten bewaard zijn gebleven. Daarbij zijn er interessante
bouwkundige details die perfect illustreren hoe de Romeinse ingenieurs worstelden met de drassige
lokale omstandigheden. Het is des te indrukwekkender dat ze ondanks de schaarste aan steen toch
een defensief sterke verdediging wisten op te bouwen. Het Voorburgse onderzoek levert voor het
eerst in Nederland een vrij betrouwbaar beeld op van een Romeinse stadsverdediging, die aanzienlijk
blijkt af te wijken van de wel bekende middeleeuwse omwallingen in ons land. Na eerst een blik op de
grachten, is er ruime aandacht voor het uiterlijk van de stadsmuur. Vervolgens worden de twee
opgegraven stadspoorten besproken en gereconstrueerd. Er wordt afgesloten met een inschatting van
de bouwinspanning die met de stadsverdediging gepaard ging.
De grachten
De Romeinen gaven de voorkeur aan grachten zonder water, een ander systeem dan bijvoorbeeld bij
middeleeuwse verdedigingswerken. Daarom zou gesproken moeten worden van droge grachten of
greppels. In het vervolg wordt hier om praktische redenen toch de kortere term grachten gehanteerd,
mede omdat die aanduiding algemeen wordt gebruikt voor Romeinse verdedigingswerken. Bovendien
speelde water in de praktijk onbedoeld toch vaak een rol.
De hoge grondwaterstand maakte het de Romeinen in Voorburg knap lastig om de grachten
droog te houden. Resten van waterplanten in de gracht van het castellum in Alphen aan den Rijn
illustreren dat de ingenieurs dit probleem in deze regio wel vaker tegenkwamen en niet uit de weg
gingen. Ook in Nijmegen zijn in de Romeinse stadsgrachten sporen van wateroverlast aangetroffen
met afzettingssporen van stromend water. Driessen heeft zelfs geopperd dat de Nijmeegse stadsmuur
(mede) een rol gespeeld kan hebben als waterwering.1 Aan het eind van hoofdstuk 4 is aangegeven
dat een aarden wal (en later stadsmuur) langs het Kanaal van Corbulo een zelfde waterwerende
funktie gehad kan hebben. Ook is gewezen op de aan het eind van hoofdstuk 15 besproken
constructie in de binnenste gracht die mogelijk een reactie was op wateroverlast rond 160 na Chr.
Om het grachtenstelsel in de juiste context te kunnen plaatsen, is het van belang met de
dreigende wateroverlast bekend te zijn. In hoofdstuk 2 is beschreven hoe het Romeinse loopniveau in
de richting van de Vliet afliep. Zo lag in de noordwesthoek van de stad het maaiveld op ongeveer 1,05
meter boven NAP, en zuidelijker ter hoogte van de Heliniumpoort al bijna een halve meter lager op
ongeveer 0,6 meter boven NAP. En aan de kant van de Vliet bevond het loopniveau zich nog eens
bijna anderhalve meter lager rond de 0,7 meter beneden NAP (afb. 2.9). Ook is aangegeven hoe het
peil van het grondwater over die afstand iets minder snel daalde van ongeveer 0,7 meter beneden
NAP tot rond de 1,3 meter beneden NAP nabij de Vliet. Dat is achtereenvolgens 1,7 en 0,6 meter
beneden het Romeinse loopniveau. Na de terreinverhogingen in de 2e eeuw nabij de Vliet is het
nieuwe loopniveau gestegen tot rond NAP en stond het grondwater nadien bijna anderhalf meter
diep.2
Holwerda zag in het noordwesten van de stad zijn reconstructie van de Romeinse
grondwaterstand bevestigd in de grachten. Het ging om de diepte waarop de grachtbodem volgens
hem in de Romeinse tijd door het grondwater was vervormd: met name de binnenste gracht stak op
een aantal plaatsen kennelijk net enkele decimeters in het grondwater waardoor een spitse insteek
deels met loopzand werd gevuld (afb. 9.1).3 Met de hoge grondwaterstand van hooguit 1,7 meter
beneden het maaiveld en in de winters een nog hogere stand, was het lastig de onderkant van de
grachten droog te houden. Het mogelijke probleem is goed zichtbaar op foto’s die Holwerda maakte
op punten waar hij de binnenste gracht tot op de bodem opgroef: na zware regenval staat er een
laagje water in (afb. 9.2).4 In de richting van de Vliet nam dat probleem mogelijk nog toe omdat de
ondergrond niet uit het zand van de strandwal bestond maar uit slechter water doorlatende klei.
Ondanks dit hoge grondwaterniveau zijn de Romeinen er toch in geslaagd een grachtengordel
aan te leggen (afb. 4.14). Holwerda vervaardigde een serie profielen van het fundament van de
stadsmuur en de grachten: in 1908 bij insula VI, in 1910 bij insula I en in 1912 bij insula II (afb. 9.1).
Combinatie en reconstructie van die profielen geeft aan dat beide grachten daar ter hoogte van het
Romeinse maaiveld ongeveer 5 tot 6 meter breed geweest moeten zijn (afb. 9.3). Dat ligt ruim boven
1

Polak, Kloosterman en Niemeijer 2004,253 (Alphen); Driessen 2007,163 (Nijmegen); Enckevort en Thijssen 1996,150
(komvormig profiel in Nijmegen).
2
Mogelijk steeg het grondwater in de praktijk iets door de verhoging van het maaiveld.
3
Holwerda 1911,21-22 (en noot 1) en 41.
4
Holwerda en Evelein 1911, afb. 35 en 37; Holwerda 1913, afb. 11; Holwerda 1923, afb. 17, 29 en 30.
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de norm van de Romeinse auteur Hyginus. Die adviseert een breedte tussen de 2,65 en 5 meter
(negen tot zeventien voet). Als diepte werd 0,9 tot 2,4 meter (drie tot acht voet) wenselijk geacht.5
Nader onderzoek van de verslagen leert dat in Voorburg dit laatste advies is gevolgd. Het beeld is
vooral gebaseerd op de door Holwerda in het westen opgegraven grachten. In het noorden
constateerde Holwerda voor de grachten “een groote onzuiverheid in de dieptemaat”. Dat kwam mede
doordat een nabijgelegen palissadegreppel het beeld vertroebelde en bovendien de buitenste gracht
daar grotendeels buiten het door hem onderzochte terrein lag.
Het kompleetst is zijn waarneming in 1910 direct ten noorden van de kleine westpoort waar hij het
fundament van de stadsmuur nog intact aantrof plus de twee grachten. Holwerda reconstrueerde het
Romeinse loopniveau hier voor insula I op ongeveer 1,05 meter boven NAP. De Bovenkant van het
fundament bevond zich op 0,8 meter boven NAP zodat het opgaande muurwerk van de stadsmuur
ongeveer een kwart meter in de grond stak, een bouwkundig gebruikelijke constructie. De onderkant
van het fundament bevond zich op 0,2 meter beneden NAP en was niet onderheid. De bodem van de
binnenste gracht bevond zich hier vlakbij op 0,82 meter beneden NAP. Dat was vanaf dit punt in
zuidelijke richting ook ongeveer de diepte tot aan de wegdam voor de Heliniumpoort. Daar eindigde
de gracht met een diepte van 0,83 meter beneden NAP, met ertussen dieptes schommelend tussen
de 0,78 en 0,85 meter beneden NAP. Het valt op dat de diepte van deze binnenste gracht in
noordelijke richting afneemt tot 0,64 meter beneden NAP in de noordwesthoek van de stad. Aan het
slot van hoofdstuk 4 is bij de bespreking van de noordelijke stadsgrens gereconstrueerd dat de
binnenste gracht hier tot aan de noordoosthoek een vergelijkbare diepte had van 0,6 tot 0,7 meter
beneden NAP. De buitenste gracht was in het noorden met circa 0,55 meter beneden NAP nog wat
ondieper, en kwam ook in het westen vaak niet verder dan 0,55 tot 0,6 meter beneden NAP.
Het iets diepere stuk tussen de Heliniumpoort en de noordwesthoek lijkt daarmee een
uitzondering te zijn. Mogelijk begon de aanleg van de binnenste gracht aan weerszijde van de dam
voor de kleine westpoort en werd al vrij snel tijdens de graafwerkzaamheden ontdekt dat de onderkant
met grondwater volliep. Het grondwater bevond zich hier volgens de reconstructie van Holwerda
namelijk rond 0,7 meter beneden NAP. Bij een groot deel van de rest van de grachten lijkt daarmee
rekening gehouden te zijn door de bodem net daarboven aan te leggen. Dat zou kunnen verklaren dat
de binnenste gracht aan de zuidelijke kant van de wegdam voor de Heliniumpoort een vergelijkbare
kleinere diepte heeft van 0,67 meter beneden NAP, een verschil van anderhalf decimeter met de 0,83
meter beneden NAP aan de andere zijde van de wegdam. In dat geval werd voor de binnenste gracht
aanvankelijk bij de kleine westpoort een diepte van circa 1,8 meter (zes voet) beoogd, maar werd al
snel een iets kleinere diepte van circa 1,6 meter (ruim vijf voet) geaccepteerd.
Het valt op dat de diepte van de twee westelijke grachten ten opzichte van het NAP naar het
zuiden de eerste honderdvijftig meter vrij constant is hoewel het Romeinse loopniveau in die richting
afliep. Mogelijk is zo geprobeerd de wateroverlast te beperken. Ter hoogte van de Heliniumpoort lag
de grachtbodem ten opzichte van NAP ongeveer op hetzelfde niveau als bij de noordwesthoek die
ruim honderdvijftig meter noordelijker lag. Dat betekende wel dat ten opzichte van het Romeinse
loopniveau de grachtdiepte in de richting van het Kanaal van Corbulo afnam omdat het maaiveld in die
richting afliep. Zo lag bij de Heliniumpoort het maaiveld rond de 0,6 meter boven NAP. Met 0,67 meter
beneden NAP was de buitenste gracht daar nog maar 1,3 meter diep. Bij een helling van 0,45 procent
bevond het Romeinse loopniveau zich circa tachtig meter verderop op ongeveer een kwart meter
boven NAP. De gracht zou daar de minimale diepte van 0,9 meter bereiken indien de bodem op 0,67
meter beneden NAP bleef. Om aan de minimale diepte te blijven voldoen, was het dus onvermijdelijk
vanaf ongeveer dat punt de grachtbodem te laten dalen en voor lief te nemen dat de onderkant een
laagje grondwater kon bevatten. In hoofdstuk 2 is aangegeven dat het grondwaterpeil in de richting
van De Vliet met ongeveer een derde daalde ten opzichte van de daling van het maaiveld. Voor elke
drie decimeter dat de bodem van de gracht dieper kwam te liggen, kwam er zodoende circa twee
decimeter extra water in de gracht te staan.
Holwerda geeft in de richting van de Vliet geen dieptematen van de gracht aan, mogelijk omdat
het in zijn tijd nog wat hogere grondwater een goede meting verhinderde. Wel lijkt Van Giffen circa
honderdvijftig meter ten zuiden van de Heliniumpoort in zijn boorprofiel 5 een stuk van de binnenste
stadsgracht aangeboord te hebben. De boring bevond zich tien meter ten westen van de boring die
Van Giffen direct ten oosten van het fundament van de stadsmuur had gezet.6 Het boorpunt lag dus
circa 9 meter van het hart van de stadsmuur. Van de kaart van Holwerda is bekend dat het hart van de
binnenste gracht hier op ongeveer 8 meter van het hart van de stadsmuur lag.7 De boring bevond zich
dus in het tracé van de gracht, maar iets buiten het hart. De boring toont de top van het zand op
5

Van Giffen 1940-44,28, 54, 80 en 82; Johnson 1983a,27-30; 49; Webster 1981,168 en 174.
Zie Van Giffen 1915-1919, plaat III profiel V en originele tekening boorporfiel in archief RMO.
7
Gemeten aan de hand van Holwerda 1912b afb. 16 (schaal 1 :600).
6
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ongeveer anderhalve meter beneden NAP, met erop een circa anderhalf decimeter dik laagje klei.
Indien dit inderdaad de binnenste gracht is, zou de bodem van de gracht nog iets dieper liggen op
ruim anderhalve meter beneden NAP, en mogelijk tot 1,35 meter beneden NAP met klei zijn opgevuld.
De hoogte van het loopniveau moet op deze plaats van de ligging van het fundament van de
stadsmuur worden afgeleid. Holwerda geeft aan dat iets ten noorden van boorprofiel 5 de kop van de
houten heipalen van de stadsmuur zich ongeveer 1,45 meter beneden NAP bevond.8 Verderop in dit
hoofdstuk wordt aangegeven dat het Romeinse maaiveld zich op ongeveer 1,25 meter boven de
paalfundering bevond, zodat het maaiveld bij dit deel van de stadsmuur op ongeveer 0,2 meter
beneden NAP lag. Ter hoogte van boorprofiel 5 waarin de gracht tevoorschijn kwam, lag
overeenkomstig de daling van de strandwal het Romeinse loopniveau mogelijk nog een paar
decimeter lager op afgerond ongeveer een halve meter beneden NAP. Dat is ook het niveau waarop
blijkens dit profiel met de hand een kleilaag achter de stadsmuur is aangebracht. Dat zou betekenen
dat de door Van Giffen aangeboorde gracht hier ongeveer 0,8 tot 1 meter diep was. Dat is net rond
eerder genoemde minimum norm van drie voet. Aan het eind van hoofdstuk 6 is beschreven hoe De
Jager in 2001 misschien vlakbij de Vliet de zuidelijke gracht heeft aangeboord met de zandbodem op
1,85 meter beneden NAP (afb. 6.16). Maar die interpretatie is verre van zeker.
In hoofdstuk 4 is bij de beschrijving van de westelijke en noordelijke stadsgrens al uitvoerig
stilgestaan bij de reconstructie van de noordelijke grachten. Bij de noordwesthoek geeft Holwerda op
zijn gepubliceerde kaart voor de binnenste gracht dieptes van 0,63 en 0,64 meter beneden NAP. Er is
gereconstrueerd dat Holwerda in 1908 in twee sleuven in de buurt van de Arentsburghlaan de bodem
van de binnenste gracht op 0,7 meter beneden NAP aantrof. Bij grondboringen in 1982-1984 en een
aantal proefsleuven in 1984 kon de binnenste gracht nog verder naar het oosten worden gevolgd (afb.
4.10– 4.12). In 1992 kwam bij een opgraving van de ROB waarschijnlijk de noordoosthoek
tevoorschijn. Hoewel de sporen van de binnenste gracht zwaar verstoord waren, is in hoofdstuk 4
aangegeven dat het hier waarschijnlijk om resten van deze binnenste gracht gaat. Deze had bij de
noordoosthoek dan een diepte van 0,55 meter beneden NAP. In 1992 is ook dichter bij de Vliet een
stuk van de oostelijke gracht gevonden, waarbij het waarschijnlijk om de binnenste gracht ging. Zoals
beschreven in hoofdstuk 4 had dit stuk gracht minimaal een diepte van 0,52 meter beneden NAP.
Over de oostelijke gracht uit de tijd van de vermoedelijke stadsuitbreiding is weinig bekend. Enige
aanwijzing is een in 2002 waargenomen profiel (afb. 7.7). In hoofdstuk 7 is bij de bespreking van de
oostelijke stadsmuur aangegeven dat met het naar het oosten aflopen van de strandwal de gracht ook
wat dieper lag en ongeveer tot een meter beneden NAP in de grond stak. Omdat het grondwater hier
ook wat lager stond, stond de gracht bij die diepte toch grotendeels droog.
De buitenste gracht had bij de door Holwerda opgegraven noordwesthoek een diepte van 0,66
meter beneden NAP. In de profielen van Holwerda dichter bij de Arentsburghlaan had de buitenste
gracht een decimeter kleinere diepte van ongeveer 0,55 meter beneden NAP. Dat was ook de diepte
die in augustus 1992 een stuk oostelijker is waargenomen toen door de ROB een profiel van de
buitenste gracht getekend kon worden (afb. 4.13 en 4.14). De diepte van de noordelijke grachten was
dus vrij constant. Daarbij leek de buitenste gracht in de in 1992 opgegraven noordoosthoek twee
fasen te kennen waarvan de jongere vulling met 0,5 meter beneden NAP iets minder diep ging.
Dankzij genoemde waarnemingen valt een goed beeld te vormen van de breedte van de volledige
verdedigingsgordel die in de laatste fase bestond uit een stenen stadsmuur en twee grachten. De
waargenomen hartafstand tussen de stadsmuur en de binnenste gracht varieert tussen de 7,5 en 8,5
meter. Bij de westelijke stadsmuur is in de meeste profielen van Holwerda de afstand tussen de
achterzijde van het fundament en de bodem van de binnenste gracht hart op hart ongeveer negen
meter (circa 30 Romeinse voet) (afb. 9.1 en 9.3). Met 1,3 meter fundamentbreedte is de hart-op-hart
afstand dan ongeveer 8,5 meter. Dat is ook ongeveer de afstand vanaf de noordelijke stadsmuur kort
na de noordwesthoek. Maar daarna nam Holwerda op het door Reuvens opgegraven terrein een iets
kleinere hartafstand van ongeveer 7,5 meter waar.9 Aan het eind van hoofdstuk 4 is beschreven dat
iets oostelijker in het trapveldje ten oosten van de Arentsburghlaan een hartafstand van ongeveer acht
meter is waargenomen, zowel bij de noordelijke als oostelijke stadsmuur. De hartafstand van de
stadsmuur tot de buitenste gracht varieert in de meeste gevallen tussen de 15 en 17 meter. De
hartafstand tussen beide grachten ligt meestal tussen de 6,5 en 8,5 meter. De verschillen ontstaan
vooral waar de grachten voor wegen met een wegdam zijn onderbroken (afb. 9.14, 9.21 en 9.26), en
bij de hoeken (afb. 4.14 en 9.4). Zo ligt in de noordwesthoek de buitenste gracht wat dichterbij met
een hartafstand van ongeveer 15 meter.
8

Holwerda 1912b,8.
Zie profielen en vlaktekeningen grachten in Holwerda 1909d afb. 29; Holwerda en Evelein 1911 afb. 29; Holwerda 1923 afb.
12.
9

396

De lijn van de door Holwerda teruggevonden grachtprofielen in de richting van het maaiveld
doortrekkend, moeten de grachten ter hoogte van het Romeinse loopniveau vijf tot zes meter breed
zijn geweest (afb. 9.3) de berm voor de stadsmuur was circa vier tot vijf meter breed. De hartafstand
tussen de stadsmuur en de binnenste gracht bedroeg namelijk 7,5 tot 8,5 meter, wat gerekend vanaf
de rand van het fundament 6,85 tot 7,85 meter zou zijn. Met genoemde grachtbreedte nam de helft
van de gracht 2,5 tot 3 meter in. Daarmee zou de berm voor de stadsmuur 3,85 tot 5,35 meter breed
zijn. Aan de noordzijde meldt Holwerda in de sleuf het dichtst bij de Arentsburghlaan in lijn daarmee
een afstand van vier meter: “Aan de N.zijde van den hier weergevonden muur op +- vier meter afstand
ervan was zeer duidelijk een schuin naar beneden lopend profiel zichtbaar.”10 Omdat elders de
grachtengordel iets meer dan een meter breder kon zijn, was er elders ruimte voor een bermbreedte
tot ruim vijf meter. Een dergelijke bermbreedte was zeer gebruikelijk in de Romeinse tijd.
Tussen de twee grachten bevond zich in het westen een ongeveer twee meter brede strook grond
die mogelijk was voorzien van een takkenversperring zoals die ook bijvoorbeeld bij het castellum van
Valkenburg tussen de grachten is aangetroffen.11 In het noordwesten vond Holwerda tussen de twee
grachten “twee parallellen smalle spitse grepjes” die volgens hem van zo’n versperring afkomstig
zouden kunnen zijn (afb. 6.10).12
Met een grachtbreedte tussen de vijf en zes meter kwam de hartafstand van de muur tot de rand
van de buitenste gracht uit tussen de 17,5 en 20 meter. Dat was een gebruikelijke maat omdat de
verdedigers bij voorkeur de aanvallers al buiten de grachtengordel in het bereik van hun speren
kregen. Romeinse speren hadden een dodelijk bereik van maximaal 25 tot 30 meter.13 De uiterste
rand van de buitenste gracht lag net binnen dat bereik. De binnenste en oudste gracht kan het hart
van een honderd voet breed pomerium zijn geweest. De achterzijde van de wal van de muur ligt
namelijk vrij precies vijftig Romeinse voet uit het hart van de binnenste gracht en dus net binnen de
mogelijke grens van het pomerium.14 En aan de andere kant ligt de buitenste gracht binnen die grens
met de rand van de gracht op maximaal iets meer dan 90 voet van de achterkant van de wal.15
In de noordwesthoek was de binnenste gracht bij de bocht verbreed (afb. 9.4). Dat was mogelijk
een compensatie voor het feit dat aanvallers bij een hoek minder gemakkelijk vanaf de stadsmuur
bestookt konden worden. Dat kan ook de reden zijn waarom de muur hier volgens Holwerda aan de
binnenzijde met twee steunberen (contreforten) was versterkt (afb. 9.4).16 Het fundament van beide
steunberen was zo’n anderhalve meter breed terwijl ze aan de binnenzijde nog zo’n driekwart
uitstaken. Dat kan gezien de onregelmatige vorm oorspronkelijk nog wat meer zijn geweest. Het
achterliggende deel is namelijk niet volledig door Holwerda opgegraven zoals een ongepubliceerde
foto met de wand van de opgravingsput illustreert (afb. 9.5). De twee buitenkanten liggen ruim vier
meter uit elkaar waarmee het ook restanten van een kleine hoektoren kunnen zijn. Vanaf zo’n
hoektoren konden de aanvallers wel goed worden bestookt.
De stadsmuur
Terwijl de oorspronkelijke vorm van de dwarsdoorsnede van de grachten zich nog redelijk uit
opgetekende opgravingsprofielen laat reconstrueren, is van de stadsmuur veel minder teruggevonden
(afb. 9.6 - 9.8). Gelukkig bleek de muur van een type te zijn dat zich vrij goed laat reconstrueren.
Het muurtype
Wonend in een gebied waar geen natuursteen voorkwam, wisten de Voorburgers toch een effectieve
verdediging op te bouwen die voor de naderende vijand een krachtige uitstraling had. Een 6,6 meter
breed kleispoor aan de stadszijde van het opgegraven stenen fundament geeft aan dat het om een
walmuur gaat. Dat is een muurtype dat bij de Romeinen veel werd gebruikt. Holwerda: “Ter breedte
van ongeveer 6,60 M. vonden we aansluitend aan het muurfundament een bank van klei, loopende
langs de geheele muurlengte…. Hier schijnen we … de overblijfselen te hebben van een aarden dam
achter den muur, zeker de meest gewone vorm van zulk een weergang”. Op een enkele plek ligt de
10

Holwerda 1923,8-9.
Van Giffen 1948,80 en 167.
12
Holwerda 1911,26.
13
Van Giffen 1940-44,28, 54, 80 en 82; Johnson 1983a,27-30 en 49.
14
De wal is 6,6 meter breed volgens Holwerda 1913,4 en afb. 1. Het fundmaent van de muur is 1,3 meter breed en de
hartafstand tot de binnenste gracht 7,5 tot 8,5 meter. Dat is totaal 6,6 + 1/2 x1,3 + 7,5 tot 8,5 meter = 14,75 – 15,75 meter (5053 voet).
15
Wal tot aan hart muur 7,25 meter, vanaf daar tot buitenrand gracht 17,5 tot 20 meter: totaal 24,25 – 27,25 meter (81- 92
voet).
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wal over oudere sporen heen.17 Van Giffen stelde op basis van eigen waarneming vast dat de klei van
de onderzijde van de wal afkomstig was uit de kleilaag die hij langs de Vliet had aangetroffen.18 Een
dergelijke wal diende volgens de Romeinse auteurs Vitruvius en Vegetius om de muur aan de
stadszijde te verstevigen tegen aanvallen met een stormram, en maakte ondergraving kansloos.
Volgens Vitruvius zijn “muren het veiligst met toevoeging van een aarden wal omdat dan noch een
stormram noch het ondermijnen of andere technische hulpmiddelen, schade kunnen berokkenen”.
Vegetius schrijft: “een stormram kan een zo door een wal ondersteunde muur niet kapot krijgen.19
Volgens Vegetius werd de bij het graven van grachten vrijkomende aarde in de wal verwerkt.20
Zoals aangegeven aan het eind van hoofdstuk 4, bij de bespreking van de eerste stadsgrens van
Forum Hadriani, is het goed mogelijk dat de basis voor de wal al is gelegd in de eerste fase van
Forum Hadriani. De inhoud van de binnenste gracht kon met genoemde walbreedte het materiaal
leveren voor een circa anderhalf meter hoge wal. Bij de bouw van de stadsmuur kan de buitenste
gracht nog zo’n hoeveelheid grond hebben geleverd. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt
voorgerekend dat in totaal per strekkende meter circa achttien kubieke meter grond voor de wal nodig
was. Dat betekent dat de helft van elders aangevoerd moest worden. Hoewel de basis van klei was, is
het goed mogelijk dat het opgaande deel van de wal deels van zand was. Dat was in het noorden van
de nederzetting namelijk de grondsoort die bij het graven van de grachten tevoorschijn kwam en
mogelijk ook is gebruikt bij het afgraven van extra grond.
Goed bewaard gebleven voorbeelden in Groot-Brittannië illustreren dat de wal aan de achterzijde
doorgaans een helling van circa 45 procent had.21 Dat maakte het voor de verdedigers mogelijk op
iedere gewenste plaats de wal te beklimmen en een aanval massaal af te slaan. Een dergelijke helling
is namelijk ook normaal voor trappen, wat in de Romeinse tijd al het geval was.22 Zoals Vegetius het
beschrijft, diende de wal tevens “om een makkelijke en geleidelijke bestijging vanaf het grondniveau
tot de top van de weergang mogelijk te maken”.23 De wal kon eenvoudig met gras begroeid raken,
zoals zichtbaar is gemaakt bij de reconstructie in Xanten. Daartoe kon de wal bekleed worden met
graszoden. Dat kon zeker wenselijk zijn indien het talud bestond uit zand dat minder vast was dan klei.
Om die reden zijn in de Nijmeegse zandbodem zoden gebruikt om een grachtwand te versterken.24 In
Valkenburg is onderaan de wal een goot gevonden voor de afvoer van het afstromende regenwater.25
Beschikkend over de sporen van zowel de grachten, het fundament en de achterliggende wal, is
het mogelijk een redelijk betrouwbaar beeld te vormen van de Voorburgse stadsmuur. Defensief
gezien was het van groot belang dat de verdedigers vanaf de weergang de bodem van de gracht
konden zien. Daarmee werd voorkomen dat aanvallers zich in de gracht konden verschuilen. Uit het
profiel van de grachten valt af te leiden hoe hoog de weergang minimaal moest zijn om de
grachtboden te kunnen zien. Het gereconstrueerde profiel levert op die basis een minimale ooghoogte
van circa 4,5 meter op. Met de lichaamslengte uit die tijd zaten de ogen zo’n anderhalve meter boven
de grond. De weergang moest dus minimaal drie meter hoog zijn om in de grachten te kunnen kijken
(afb. 9.3). Daarbij is in de praktijk wellicht een veiligheidsmarge aangehouden zodat de weergang
wellicht nog iets hoger was.
De maximale hoogte volgt uit een aantal vuistregels die de Romeinen bij de bouw hanteerden
(afb. 9.9). Zo stelt Vitruvius dat de breedte van het loopvlak achter de borstwering met kantelen (de
‘weergang’) “zodanig moet zijn dat gewapende mannen elkaar op de top ongehinderd kunnen
passeren”. De Romeinse auteur Hyginus geeft suggereert zelfs een concrete maat: minimaal acht
voet weergangbreedte.26 Dat is in de praktijk een veel voorkomende maat. Zo waren stadsmuren als
in Trier en Rome te hoog voor een aarden wal. Met een muurbreedte van circa tien voet (drie meter)
en een gemiddeld 2 voet dikke borstwering, was er bovenop dergelijke stadsmuren netto een 8 voet
brede weergang. Bij een aan de onderkant 6,6 meter brede Voorburgse wal en een helling van 45
graden, kan de wal maximaal 4,2 meter hoog zijn om aan de bovenzijde acht voet (2,4 meter)
loopruimte over te houden (afb. 9.9). In de praktijk was de weergang soms nog wat breder, in welk
geval de wal nog iets lager geweest moet zijn. De wal was eveneens lager als de helling wat kleiner
dan 45 graden was. De weerganghoogte van 4,2 meter is in Voorburg dus echt een maximum.
17

Holwerda en Evelein 1911 afb. 29; Holwerda 1912b,8, 12; Holwerda 1913,4 en afb. 1; dat het spoor van de kleibank naar het
noorden “langzamerhand” verdwijnt is wellicht het gevolg van het daar hoger gelegen Romeinse maaiveld, met grotere kans op
verstoring van de sporen.
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Ook de diepte van het fundament geeft aanwijzingen voor de maximale muurhoogte. Vitruvius
merkt in het algemeen op dat “het fundament zo diep dient te zijn als nodig is voor het dragen van het
opgaande muurwerk”. Dat suggereert dat het fundament dieper was naarmate de muur hoger was. De
laat-Romeinse auteur Palladius is nog wat concreter. Hij adviseerde bij slappe grond een muurhoogte
van maximaal vier maal de fundamentdiepte, en een factor vijf of zes bij een goede ondergrond.27
Gezien de aangetroffen heipalen, werd de grond in Voorburg niet al te stevig bevonden. Daarom valt
aan een factor vier te denken, of maximaal vijf indien de paalfundering zelf al enigszins werd gezien
als een compenserende grondverbetering. Met een blijkens de opgraving circa één meter diep stenen
fundament, levert dat voor het opgaande muurwerk een hoogte van maximaal vijf meter op. De ver uit
elkaar staande kantelen zullen daarbij niet als opgaand muurwerk meegeteld hebben, maar de
doorgaans ongeveer een meter hoge borstwering waarschijnlijk wel. Dat betekent dat de
fundamentdiepte van een meter bij factor vijf een maximale weerganghoogte van vier meter oplevert
(5 meter minus de 1 meter hoge borstwering) (afb. 9.9). Zowel de walbreedte als de hoogte van het
stenen fundament duiden dus op een maximale weerganghoogte van rond de vier meter.
In 1984 is bij de muur in het trapveldje een aanwijzing in dezelfde richting gevonden. Het ziet er
naar uit dat de stadsmuur hier bij de sloop naar voren is gevallen, zoals dat bij het castellum van
Valkenburg zeldzaam goed zichtbaar was. In Valkenburg was te zien hoe aan de buitenzijde in enkele
steenlagen boven het fundament horizontale sleuven waren gemaakt om de muur naar voren te
kunnen laten vallen. Dat was een voor de hand liggende plaats omdat aan de andere zijde de aarde
wal achter de muur de toegang tot het steen bemoeilijkte. Door de muur naar voren te laten vallen
hoefde het steen niet uitgegraven te worden, en was bovendien op de grond gemakkelijk toegankelijk.
Op een enkele plaats in Valkenburg was zelfs nog zichtbaar hoe de omgevallen muur op het ietwat
schuine talud was beland, waarbij de dekstenen van de borstwering het verste weg waren komen te
liggen.28 In 1984 was in het trapveldje te zien hoe direct tegen de buitenkant van het muurfundament
een uitbraaksleufje was gegraven, mogelijk om de muur te ondergraven (afb. 4.12). Verder lag in een
vier meter brede strook voor de muur volgens de veldtekeningen een “uitbraaksleuf stadsmuur”. Het
spoor was gevuld met bruin ietwat kleiig zand, met fijn puin en scherven. Vooral aan de kant van de
gracht was er een grotere concentratie van grotere brokken natuursteen en dakpanfragmenten. Uit dit
spoor kwamen in AWN-sleuf II negen stukken groenachtig leisteen, stukken tufsteen en fragmenten
baksteen, maar ook stukjes bot en aardewerk, waaronder een stuk van een “Keulse pot””.29 Het lijkt
alsof een strook van vier meter langs de stadsmuur is uitgegraven om bouwmateriaal te verzamelen.
Een bij de sloop omgetrokken Voorburgse muur zou verklaren dat er in met name de binnenste
Voorburgse gracht tufstenen zijn gevonden, met vooral grote concentraties bij de noordelijke muur.
“De binnenste van de twee grachten heeft zich n.l. voor een deel met het van den muur afgestorte
puin gevuld” aldus Holwerda over de noordelijke gracht.30 Reuvens tekende in dit tracé ook al een rij
puinbrokken zonder dat hij de bijbehorende gracht kon herkennen. Hij vond de brokken relatief ondiep
tussen de 29 en 68 centimeter boven NAP.31 Dat kan betekenen dat de grachten al gedeeltelijk waren
dichtgeslibd toen de muur werd omgetrokken. Dat kan dan in de late Middeleeuwen zijn gebeurt toen
de behoefte aan bouwstenen snel steeg. De berm tot de rand van de binnenste gracht was hier
volgens Holwerda circa vier meter breed. Hogere delen van de muur, waaronder de borstwering,
hadden de hoogste valsnelheid en bewegingsenergie en konden zo gemakkelijk in de gracht
schuiven. Overigens is het opmerkelijk dat er zo diep naar Romeins bouwpuin is gezocht. De
omgevallen muur moet immers op het Romeinse maaiveld gelegen hebben terwijl het besproken
spoor veel dieper lag. Mogelijk liep de berm iets schuin naar de gracht af. Bovendien kan een deel van
de berm al zijn weg gegraven tijdens het ondergraven van de muur. In dat geval zouden de
muurresten al wat lager terecht zijn gekomen. Verder kan de brede uitgraving gevormd zijn in de
laatste fase van steenroverij. Het bij elkaar bijna zes meter brede puinspoor van fundament en
omgevallen stadsmuur kan zijn aangezien voor een geheel. In dat geval is onder de resten van de
omgevallen stadsmuur mogelijk wat dieper gegraven in de hoop meer steenmateriaal te vinden. Het
vier meter brede puinspoor hoeft daarbij niet de exacte hoogte van de weergang te zijn. Enerzijds kan
bij een wat hogere muur het bovenste deel zoals gezegd in de gracht zijn beland. Anderzijds kunnen
de stenen van een wat lagere muur door de val wat verder uit elkaar zijn geschoven.
De verschillende gegevens combinerend is het aannemelijk dat de Voorburgse weerganghoogte
tussen de ruim drie meter en maximaal vier meter boven het maaiveld lag. Hoewel dat al een redelijk
beeld geeft, ontstond de behoefte aan nog exactere informatie toen er plannen rezen een stuk van de
27
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Romeinse stadsmuur bij het park Arentsburg opnieuw op te bouwen. Aanvankelijk leek dat een
onmogelijke opgave gezien het ontbreken van nog overeind staand muurwerk. Maar nader onderzoek
naar beter bewaard gebleven Romeinse verdedigingswerken elders leverde toch nog een belangrijk
extra aanknopingspunt op. Er werd namelijk een vermoedelijke vuistregel ontdekt die een verband legt
tussen de muurdikte en muurhoogte, wat een vrij exacte reconstructie mogelijk maakt.
In feite was sprake van een keermuur: een muurstuk dat een stuk grond op zijn plaats moest
houden, in dit geval de aarden wal. Vitruvius adviseert een dergelijke muur “dik genoeg te maken om
de druk van de wal met gemak op te kunnen vangen”. Elders merkt Vitruvius op dat bij keermuren de
muurdikte evenredig met de gronddruk dient toe te nemen. Hij lijkt uit ervaring te spreken aangezien
hij daarbij waarschuwt dat vochtige grond zwaarder is: “De grootste aandacht gaat uit naar de
onderste delen van de muur die vaak beschadigd raken door de aarde die er tegenaan ligt. Deze heeft
niet altijd hetzelfde gewicht als in de zomer. In de winter, als meer regenwater wordt opgenomen,
vergroot het zijn gewicht en massa, en drukt extra tegen de muur. Om dat gevaar te bestrijden, moet
de dikte van de muur evenredig zijn met het gewicht van de aarde die er tegenaan drukt”.32
Anders gezegd: hoe hoger de wal, des te dikker de muur.33 Constructief was dat een advies dat
ook zinvol was voor muren zonder aarden wal. Zo waren in Romeinse gebouwen de muren ook
doorgaans dikker bij grotere hoogtes. Het betekent dat de muurdikte iets zegt over de oorspronkelijke
hoogte van het verdedigingswerk. Blijkens de geschriften van Vitruvius maakten de Romeinse
architecten veel gebruik van vuistregels gekoppeld aan hoogtes. Zo geeft hij voor verschillende
zuiltypes de gewenste verhouding tussen dikte en hoogte, en adviseert hij voor kamers ook vaste
verhoudingen tussen breedte en hoogte. Een vuistregel voor verdedigingsmuren komt bij Vitruvius niet
voor, maar zijn werk zal op dat punt zeker niet compleet zijn geweest. Zo spreekt hij in zijn boek ook in
algemene termen over fundamentdieptes, terwijl van de laat-Romeinse auteur Palladius daarvoor
exacte vuistregels bekend zijn.
Een bouwkundige vuistregel
Het terugvinden van de verloren gegane vuistregel voor de verhouding tussen muurdikte en
muurhoogte, was een belangrijk aanknopingspunt bij het nauwkeurig reconstrueren van de
Voorburgse stadsmuur. Daarom heeft de auteur onderzoek gedaan naar nog goed bewaard gebleven
Romeinse verdedigingsmuren met weerganghoogtes die tot maximaal vijftig procent hoger waren dan
het Voorburgse maximum (4,2 meter), dus tot zo’n 6,5 meter. Om de kans te vergroten een universele
bouwregel te herleiden, werden voorbeelden onderzocht in verschillende delen van het Romeinse rijk:
in Italië, Duitsland en Groot-Brittannië. Muren in Noord-Afrika en het Nabije-Oosten zijn buiten
beschouwing gelaten omdat daar in de woestijn geen aarden wal toegepast kon worden en de altijd
vrijstaande muren een wat andere constructie vereisten. De gegevens van de zeven onderzochte
verdedigingsmuren werden in de computer ingevoerd voor een zogeheten regressie-analyse, een
wiskundige techniek om verbanden op te sporen. Dat leverde een opmerkelijk conclusie op: de
muurhoogte was steeds ongeveer gelijk aan de muurdikte vermeerderd met tien Romeinse voet (drie
meter). Het is een regel die op eenvoudige wijze invulling geeft aan de eis van Vitruvius de muurdikte
te laten stijgen met de muurhoogte (tab. 9.2 en afb. 9.10).34
Met de vuistregel liet de hoogte van de weergang zich bij de zeven onderzochte muren tot op
enkele decimeters nauwkeurig uit de muurdikte berekenen. Daarbij zijn exacte berekeningen zinloos
omdat er bijvoorbeeld ongelijkheden in het maaiveld konden zijn die niet overal vertaald werden in
verschillende muurdiktes. Verder moesten hoogtes afgerond worden op hele steenlagen. Ook kunnen
de Romeinen en/of archeologen meetfouten hebben gemaakt. Wat telt zijn de hoofdlijnen. Een
aardige test van de in 1988 gepubliceerde vuistregel was een vondst in 1998.35 Het betrof grote
brokken van een omgevallen Romeinse verdedigingsmuur in het Zuid-Franse Saint-Lézer. De muur
was 1,95 meter breed en zou volgens de vuistregel een weerganghoogte van 4,9 meter gehad
moeten hebben. Inderdaad kon op basis van een compleet stuk muur een weerganghoogte van
ongeveer 4,8 meter worden gereconstrueerd. Als gevolg van het ongelijke terrein was de muur op
sommige plaatsen tot 0,4 meter lager. Logischerwijs was de dikte berekend op basis van de grootste
hoogte.36 Een kort erop ook in Zuid-Frankrijk ontdekte Romeinse weergang die was weggewerkt in
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een middeleeuwse muur, biedt helaas geen controlemogelijkheid omdat deze muur op een rots lag
waardoor de maaiveldhoogte te sterk varieerde.37
Met het gelegde verband is nog niet bewezen dat de Romeinen de vuistregel ook daadwerkelijk
hebben gebruikt. Maar het biedt in ieder geval een goed uitgangspunt voor een gefundeerde
reconstructie van walmuren. Dat de Romeinen in een aantal gevallen ook zo hebben gewerkt, is goed
mogelijk, temeer omdat de 10+-regel nauwelijks rekenwerk vereist en voor bouwers zeer praktisch
geweest moet zijn. De regel geeft immers eenvoudig aan dat de weerganghoogte gelijk is aan de
muurdikte plus tien voet (H = D + 10). Wiskundig herschreven levert dat ook een regel op voor de
dikte die bij een bepaalde hoogte is vereist: die dikte is gelijk aan de vereiste weerganghoogte
verminderd met tien voet (H = D + 10 => D = H – 10). Het aardige aan de vuistregel is verder dat deze
automatisch zorgt dat ook wordt voldaan aan twee andere vuistregels waarvan het bestaan wel
bewezen is. Het gaat om de eis van Hyginus dat de weergang minimaal 8 voet breed was, en de eis
van Vegetius dat de wal van een stadsmuur aan de onderzijde 20 voet (6 meter) in beslag nam.38 Dat
laatste was een praktische regel omdat stadsplanners zo, ongeacht de muurhoogte, wisten hoeveel
ruimte ze voor de wal moesten inruimen.
Het bijzondere is dat bij gebruik van de 10+-regel een walbreedte van twintig voet altijd voldoende
is. Uitgaand van een minimale muurdikte van twee voet (0,6 meter), werkt de vuistregel bij
weerganghoogtes vanaf 10 + 2 = 12 voet (3,6 meter), de basismaat die Caesar hanteerde.39 Bij die
hoogte is bij een hoek van 45 graden op een twintig voet (6 meter) brede wal aan de bovenzijde
precies de acht voet (2,4 meter) loopruimte beschikbaar die Hyginus adviseerde. Het handige aan de
vuistregel is dat die loopruimte ook beschikbaar blijft als de weerganghoogte toeneemt, terwijl de wal
aan de onderzijde toch de twintig voet breedte van Vegetius kan behouden.
Bij een hoek van 45 graden neemt het aarden loopvlak op de wal weliswaar een voet af voor
iedere voet dat de wal hoger wordt dan de basishoogte van 3,6 meter. Maar dankzij de 10+-regel
neemt de dikte van de stenen muur evenredig met een voet toe. En deze ruimte komt volledig
beschikbaar als loopvlak aangezien voor de borstwering de basis-muurdikte van twee voet voldoende
blijft. Met het verhogen van de weergang, schuift het loopvlak als het ware steeds meer op het stenen
deel van de muur. Op een weerganghoogte van zes meter is het punt bereikt dat de weergang zelfs
volledig op de stenen muur ligt. Dat kan omdat de stenen muur volgens de vuistregel dan inmiddels
een dikte van 20 – 10 = 10 voet (drie meter) heeft bereikt. Met een borstwering van twee voet, resteert
op zo’n muur precies de vereiste acht voet aan loopruimte. En dat komt goed uit. Bij een helling van
45 graden bestaat de wal zelf namelijk uitsluitend uit talud als weerganghoogte en walbreedte beide
20 voet zijn. Daarbij waren de maten van Vegetius en Hyginus minimale maten. Als de bouwers wat
extra’s wilden doen, was dat met de vuistregel eenvoudig door te voeren. Voor elke voet extra
weergangbreedte moest de wal aan de basis evenveel voet breder zijn. Ook kon de extra breedte
worden gebruikt voor een iets minder steil talud. In de basisopzet was die helling 1 : 1 (20 op 20 voet).
Bij x voet extra walbreedte werd de helling 20 op (20+x).
Bedacht dient te worden dat de vuistregel alleen bruikbaar is bij weergangen tussen bepaalde
hoogtes. Allereerst lijkt 0,6 meter de minimale dikte voor verdedigingsmuren geweest te zijn. Dat
betekent dat de vuistregel pas zinvol is bij weerganghoogtes vanaf 3,55 meter (0,6 meter + 10 voet).
Bij lagere hoogtes was de muurdikte eenvoudig de 0,6 meter die minimaal vereist was. Een andere
beperking is dat vanaf zes meter weerganghoogte de wal volledig uit talud bestaat. De wal vormt dan
alleen nog een basis voor een extra brede weergang zoals die in Pompeji waar de weergang 6 tot 7
meter hoog was. Boven die hoogte was de muur vrijstaand en hoefde de dikte niet meer evenredig
met de hoogte toe te nemen. Veel van die vrijstaande muren waren drie tot vier meter dik waardoor er
aan de bovenkant voldoende plek was voor een weergang. Maar er waren incidenteel ook smallere
muren zoals die van Verona die met een weerganghoogte van 10 meter slechts 1,8 meter dik was.40
In dat geval kon een houten balustrade de weergang verbreden zoals een voorbeeld uit Saint-Lézer
illustreert met afdrukken van de houten constructie.41
Toegepast op de situatie in Voorburg, levert een en ander voldoende gegevens voor een
reconstructie (afb. 9.9). Het opgaande muurwerk is niet bewaard gebleven. Op basis van de
verhoudingen bij de muur van het castellum in Valkenburg ZH is een versnijding met ongeveer een
halve meter goed denkbaar. Dat zou op een circa 1,3 meter breed fundament een muurdikte van
ongeveer 0,8 meter opleveren. De weerganghoogte zou dan volgens de vuistregel circa 3,75 meter
bedragen (bijna dertien voet), namelijk tien Romeinse voet plus 0,8 meter. Een nog iets grotere
37
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muurdikte tot negentig procent van de fundamentbreedte is denkbaar.42 Dat levert een extra muurdikte
op van niet veel meer dan een voet, wat volgens de vuistregel een iets hogere weerganghoogte van
iets meer dan vier meter zou opleveren. De ligt bij de bovengrens van de eerder aangegeven marge
van drie tot vier meter. Mede omdat er in Rome een zeldzaam goed bewaard gebleven voorbeeld
bekend is met een weerganghoogte van 3,76 meter, is die hoogte in de Voorburgse
reconstructievoorstellen aangehouden.43 Interessant is verder dat er aanwijzingen zijn dat de
weergang van het legioensfort in Nijmegen ongeveer 3,8 meter hoog was.44 Deze rond 100 na Chr.
gebouwde muur kan gezien het vergelijkbare ommuurde oppervlak (16 hectare) een voorbeeld zijn
geweest voor de muurhoogte in Voorburg.
Bouwkundig is de uitkomst geloofwaardig. Er valt te berekenen dat bij de gereconstrueerde
hoogte de stenen constructie een gewicht had van 0,7 kilo per vierkante centimeter. Volgens de heer
Van de Sluis van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Voorburg is een druk van 1 kilo per
vierkante centimeter op het moment in Voorburg de norm en geldt op de zandrug waarop Forum
Hadriani lag, een druk van 2 kilo per vierkante centimeter als acceptabel45 De hier berekende
muurhoogte is constructief bezien dus geloofwaardig. De Voorburgse wal was met 6,6 meter zo’n
twee voet breder dan normaal, wat betekent dat de weergang volgens het model ook twee voet extra
breed was, dus totaal tien voet (8 + 2). Ook kan de extra breedte zijn gebruikt voor een iets minder stijl
talud van 20 : 22 (ongeveer 48 graden).
Dat Romeinse verdedigingsmuren van die hoogte daadwerkelijk hebben bestaan, illustreert de
best bewaard gebleven Romeinse verdedigingsmuur. Het gaat om de muur van het zestien hectare
metende Praetoriaanse kamp in Rome met een weerganghoogte van 3,76 meter.46 Voorbeelden
dichterbij zijn een in zijn geheel omgevallen muur van het Romeinse fort in Wörth (4,15 meter), een
goed bewaard muurstuk in Gaer Gybi (4,2 meter) en een nog overeind staande weergang in York
(4,55 meter).47 Wat verder weg gelegen voorbeelden zijn Romeinse verdedigingsmuren in het Libische
Gheriat (3,6 meter) en Bu Gnem (3,5 meter).48 De gereconstrueerde weerganghoogte verschilt slechts
enkele decimeters van de twaalf voet (3,6 meter) die Caesar voor grotere militaire verdedigingswerken
hanteerde.49 Dat steden als Rome, Pompeji en Trier zich een aanzienlijk hogere weergang van rond
de zes meter permitteerden, is een afspiegeling van hun hogere status. Een latere parallel van de
Voorburgse weerganghoogte is de in 1229 gebouwde stadsmuur van Maastricht waarvan de
weergang ongeveer 4 meter hoog was.50
Het lijkt erop dat de bouwers in Voorburg de weerganghoogte van grote forten (castra)
kopieerden. De ommuring van die legioensforten beschermden een terrein waarvan de omvang
vergelijkbaar was met de 13,9 hectare in Voorburg. Misschien waren de bouwers in Voorburg ook
militairen. De vele militaire baksteenstempels uit Voorburg suggereren in ieder geval dat het leger bij
verschillende bouwprojecten de helpende hand bood. Mogelijk was er in deze uithoek van het Rijk te
weinig werk voor private bouwondernemingen die een dergelijk grootschalig project aankonden, en
moest het leger de helpende hand bieden. Te denken valt met name aan het Dertigste Legioen dat in
deze periode het dichtst in de buurt lag en ook in Xanten actief is geweest. Het ziet er in ieder geval
naar uit dat Voorburg een muur kreeg zoals die ook werd gebouwd bij legioensforten.
In hoofdstuk 6 is er bij de bespreking van de omvang van de stadsmuur op gewezen dat Reuvens
mogelijk een uiteinde van de stadsmuur langs de monding van de insteekhaven vond. Dit muurstuk
lijkt versterkt geweest lijkt te zijn met een of meer steunberen. Daarom is opgemerkt dat hier mogelijk
net als in Xanten in een hoek van de stadsmuur langs de waterkant met een op steunberen rustende
weergang is gewerkt in plaats van een aarden wal. Dit omdat een wal langs de waterkant mogelijk een
te grote buitenwaartse kracht opriep. Er is ruimte voor steunberen om de bijna vier meter, passend bij
de weerganghoogte. Een dergelijke muur met steunberen is ook bekend van het legioensfort in
Nijmegen zodat ook dat tot voorbeeld gediend kan hebben.51
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De muurrestanten
Het is voor de reconstructie een geluk dat het stenen fundament even ten zuiden van de
noordwesthoek van de stad volledig bewaard was gebleven toen Holwerda het opgroef. Terwijl
Holwerda elders volstond met het inmeten van de bovenkant van het bewaarde fundament, besloot hij
hier het fundament volledig uit te breken.52 Het fundament bleek daar ongeveer 1,3 meter breed en
ongeveer een meter diep. Het lag in een sleuf met onderin een kalkbodem bestaand uit “kalk en
grind”.53 De sleuf was volgestort met grote en kleine brokken natuursteen opgevuld met kalk. Foto’s in
de verslagen van Holwerda tonen dat de brokken steen soms enorm groot waren (afb. 9.7).54 Aan de
bovenzijde was het fundament mooi glad afgewerkt zodat er een stabiele basis was voor het
opgaande muurwerk. Dat blijkt uit Holwerda’s beschrijving: “Groote en kleinere steenblokken waren
telkens in een laag kalk gebed, die weer telkens op een laag steenen rustte, een soort opus incertum
dus, dat op een diepte van 20 – A.P. in een kalkbedding op het zand rustte”. En over de bovenkant
meldt hij: “Daar, waar de muur nog tot op 80 + A.P. bewaard was, was duidelijk zichtbaar, hoe op dat
niveau de hoogte van den fundamentbouw bereikt was. Immers, daar was het fundament van boven
geheel vlak gemaakt als om een regelmatige steenbouw te dragen”. In zijn eindverslag geeft Holwerda
een nadere determinatie van de steensoorten: “Grauwakke zandsteen uit den Rijnstreek“ en “grofkalk
(Grobkalk, calcaire) gelijk die zeker aan de Roer wordt aangetroffen (ook aan de Rijn ?)”. Grauwacke
is een vaak in Romeinse fundamenten gebruikte breuksteen. Het Romeinse loopniveau reconstrueert
Holwerda in de buurt van dit muurstuk op 1,05 meter boven NAP. Dat zou betekenen dat de
opgaande muur 0,25 meter in de grond stak, een voor Romeinse muren redelijke veronderstelling.55
De wal was mogelijk ook ingegraven. Zo niet, dan ontstond bijna een voet extra ruimte.
In hoofdstuk 4 is beschreven dat het fundament van de door Holwerda en Reuvens opgegraven
noordelijke stadsmuur ook tot ongeveer 0,2 meter beneden NAP in de bodem stak. Omdat hier direct
op het zand gefundeerd kon worden, waren geen heipalen nodig. Dat verklaart dat oostelijker in het
lager gelegen trapveldje alleen nog vage restanten of uitbraaksporen van de noordelijke stadsmuur
zijn teruggevonden. Het enige restant van de oostelijke stadsmuur is het 1,3 meter brede spoor dat in
1992 bij een onderzoek van de ROB tevoorschijn kwam vlakbij de noordoosthoek. Zoals beschreven
in hoofdstuk 4 bevond de onderkant zich op een vergelijkbare diepte van 0,15 meter beneden NAP.
Alleen de westelijke door Holwerda opgegraven stadsmuur is ook dichter bij de Vliet opgegraven. Met
het in de richting van de Vliet aflopen van zowel de strandwal als het Romeinse loopniveau moest dit
deel van de muur steeds dieper worden gefundeerd. Daar waar er geen vast zand meer als directe
ondergrond aanwezig was, was grondverbetering met heipalen noodzakelijk.
Interessant zijn de goed geconserveerde resten van houten heipalen, een techniek die de
Romeinen in ons land introduceerden (afb. 9.8 en 9.11). Vitruvius schreef: “Als er geen vaste bodem
is en de grond los of vochtig is, moet de plek uitgegraven en geschoond worden. Dan moeten palen
van els, olijf- of eikenhout gebrand worden, en dan zo dicht mogelijk tegen elkaar met een machine in
de grond worden gedreven. Daarna wordt de ruimte tussen de palen gevuld met essenhout. De
zwaarste fundamenten kunnen op zo’n basis rusten”.56 De “machine” betrof een heistelling waarmee
met een zwaar gecontroleerd vallend blok steen de palen de grond in werden gedreven. Met in
Voorburg een veertigtal palen per strekkende meter, was dit een uitermate arbeidsintensieve
techniek.57 Daarom werd alleen geheid op plaatsen waar dat nodig was.
Bij de westelijke muur kwam in de richting van het Kanaal van Corbulo de onderkant van het
fundament steeds dichter bij het grondwater totdat het water ter hoogte van de Heliniumpoort in de
fundamentsleuf zichtbaar werd. Waarschijnlijk was dat een reden om vanaf hier heipalen te slaan. Het
grondwater had als voordeel dat het hout van de heipalen onder water luchtdicht werd afgesloten en
niet kon rotten. Tegenwoordig wordt daar nog steeds handig gebruik van gemaakt en ook de
Romeinen waren er mee bekend. Zo wees Vitruvius er al op dat het hout zich onder het
grondwaterniveau uitstekend hield, zelf als het om het normaal gesproken zwakke hout van de els
ging: “Het hout [van de els,TB] is bijna oneindig houdbaar in drassig gebied waar het wordt gebruikt
voor heipalen onder gebouwen …. Het draagt immense gewichten en vergaat niet. Dus blijkt dat hout
dat boven de grond snel wegrot, in een vochtige omgeving opmerkelijk lang standhout”.58
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De onderkant van de stenen fundering stak bij de Heliniumpoort tot een diepte van circa 70
beneden NAP in de grond. Dat was in de Romeinse tijd ook het niveau waar er contact was met het
grondwater. Het was bij de poort het startpunt voor de paalfundering.59 Holwerda: “Het Zuidelijke
gedeelte van het poortfundament werd opgebroken en uitgehaald, omdat ik hier een paalfundering
waarschijnlijk achtte. Deze bleek ook werkelijk aanwezig, zoals uit afb. 10 blijkt. Men ziet daarop hoe
een dichte massa palen onder den muur aanwezig was en ook het tegen den buitenmuur aanliggende
gebouw op zulke palen heeft gerust”. Hij liet ook een schets maken (afb. 9.12) en gaf een nadere
omschrijving: “Opvallend waren de geringe afmetingen der palen; bij een dikte van ongeveer 12 cM
waren ze slechts 1 M a 1,2 M lang, van welke lengte nog vaak bijna de helft toegespitst was”.60 Ter
hoogte van de Heliniumpoort bevond het maaiveld zich ongeveer 0,6 meter boven NAP. De onderkant
van het fundament lag hier zoals gezegd 0,7 meter beneden NAP. Dat was een verschil van 1,3 meter
terwijl het fundament slechts een meter diep was. Evenals bij de stadsmuur stak het opgaande
muurwerk dus ongeveer een voet (0,3 meter) in de grond.61
Terwijl de stadspoort wel was onderheid, was de stadsmuur tussen deze poort en het Kanaal van
Corbulo de eerste meters nog niet onderheid. De reden hiervoor was wellicht dat de stadsmuur
aanzienlijk lichter was dan de stadspoort. Wat verderop ontdekte Holwerda ook onder de stadsmuur
vergelijkbaar heiwerk (afb. 9.11): “Hier was de over het zand liggende laag blijkbaar een te slappe
onderbodem. Vanaf het genoemde punt zien we dus den muur op ongeveer een meter lange heipalen
gefundeerd, die tot in het vaste zand zijn gestoken”. Interessant is de extra versteviging die aan de
zijkanten werd aangebracht, en dankzij het grondwater fraai was geconserveerd: “Om nu den muur op
de palen te kunnen plaatsen heeft men aan weerszijde van de ingeslagen palen op 1.30 M afstand
van elkaar (de gewone muurbreedte) een schoeiing van planken aangebracht, die natuurlijk ook nog
evenals de palen zelf door het water bewaard is op een hoogte van 80 – A.P. Op deze palen lag dan
in een bedding van kalk en grind, de muur uit kalk en steenen, juist zoals we hem reeds zoo vaak
hebben gezien”.
Verder gaande in de richting van het Kanaal van Corbulo kwam het fundament steeds dieper te
liggen. Zo’n vijfentachtig meter ten zuiden van de Heliniumpoort is in 1993 de onderkant van het
fundament van de stadsmuur op ongeveer 0,8 meter beneden NAP aangetroffen. Dat was dus zo’n
decimeter dieper dan bij de Heliniumpoort.62 En daarna liep het terrein sneller af. Holwerda trof nog
zo’n vijfendertig meter zuidelijker de onderkant van het fundament op een meter beneden NAP aan.
De onderkant van de heipalen lag hier op twee meter beneden NAP zodat ze nog steeds ongeveer
een meter lang waren. Indien de onderkant van het fundament zich hier ook zo’n 1,3 meter onder het
maaiveld bevond, lag het Romeinse maaiveld hier rond 0,3 meter boven NAP. Dat klopt redelijk met
de reconstructie in hoofdstuk 2 waar wordt aangeven dat het Romeinse loopniveau na de ophogingen
afliep tot circa het NAP niveau in de buurt van het Kanaal van Corbulo.63
Onder de steeds drassiger wordende omstandigheden was in de richting van het Kanaal van
Corbulo het gevaar van verzakking groot. Het is een probleem dat ook bekend is van onder meer de
stenen ommuring van het Romeinse fort in Valkenburg die deels was verzakt.64 Mogelijk ontstonden in
Voorburg vergelijkbare complicaties. Zo’n honderdvijftig meter ten zuiden van de Heliniumpoort trof
Holwerda namelijk een verbreding aan die een later aangebrachte ondersteuning lijkt: “Op het
achterste gedeelte van ons terrein had de muur over +- 10 M. lengte een breedte van 2 M. Onze foto
afb. 11 vertoont ons dit breede muurfundament; merkwaardig is het hoe hier een schoeiing ontbreekt
en hoe aan de buitenzijde de palen minder veelvuldig zijn”.65 Op de foto is zichtbaar dat het minder
hecht gefundeerde extra heiwerk niet direct aansluit op het hechte heiwerk van de muur zelf. Verder
hebben de bouwers in tegenstelling tot de eigenlijke stadsmuur, niet met houten planken als
beschoeiing gewerkt. Dat doet vermoeden dat de verbreding uit een latere fase stamt en is aangelegd
omdat een minder dicht paalwerk voldoende werd geacht. De constructie was mogelijk bedoeld om
een verzakkend deel van de muur over tien meter lengte aan de buitenzijde te stutten. Door de
aanwezigheid van een wal kon die versterking niet aan de binnenzijde worden aangebracht, hoewel
een versterking daar minder kwetsbaar was geweest voor beschadiging door bijvoorbeeld een
vijandelijke stormram. Bouwkundig gezien is het aannemelijk dat de muur door de wal naar buiten
werd gedrukt, en dat de ondersteuning aan de buitenkant nodig was. Overigens zal verderop bij de
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bespreking van de overige poorten worden gewezen op de mogelijkheid dat het hier (mede) om een
kleine poort gaat (poterne).
Nergens is van de stadsmuur het opgaande muurwerk teruggevonden. Daarom moet de dikte
daarvan afgeleid worden uit de breedte van het fundament. Vitruvius adviseert voor fundamenten van
een stadsmuur: “Ze moeten een stuk breder zijn dan het deel van de muur dat boven de grond zal
verschijnen, en ze moeten zo solide mogelijk worden aangelegd”. In de omgeving, waar de
bodemomstandigheden enigszins vergelijkbaar zijn, bieden Valkenburg aan de Rijn en Utrecht
voorbeelden van tot boven het oorspronkelijke maaiveld bewaard gebleven verdedigingsmuren. In het
nabijgelegen Valkenburg was de dikte van de muur van castellum 6 iets minder dan 2/3 van de
fundamentbreedte. In Utrecht lijkt dat dezelfde verhouding voor te komen of zelfs een relatief nog iets
breder fundament.66 Dat zal in Voorburg niet veel anders zijn geweest. Het betekent voor het
opgaande muurwerk in Voorburg bij een fundamentbreedte van 1,3 meter een muurdikte van circa 0,8
meter. De versnijding bedroeg dan in totaal ongeveer een halve meter. De borstwering was op hoge
muren vaak het dunst omdat de ruimte er bij gebrek aan achterliggende aarde wal schaarser was en
bovendien de kans kleiner was dat de kantelen met geweld belaagd zou worden. Een voet was hier
de minimale dikte zoals voorbeelden illustreren op de hoge smalle muren van Nimes (borstwering 32
centimeter), Verona (ruim 40 centimeter) en Rome (45 centimeter). Bij lagere muren lijkt een breedte
van twee voet (circa 60 centimeter) de norm geweest te zijn, mogelijk omdat de kracht van eventuele
projectielen groter was. Deze breedte is onder meer vastgesteld bij de nog aanwezige borstweringen
van Carcassonne en Frejus, en de iets smallere borstwering van Gaer Gybi (55 centimeter).67 Verder
duiden dekstenen erop dat dit de gebruikelijke maat was bij de veelal bescheiden muren in het
noorden. Voorbeelden zijn Londen, Trier, Rottweil en Okarben.68 Dat was waarschijnlijk ook het
formaat in Valkenburg. Daar is van het castellum een deksteen gevonden van circa 0,7 bij 1,0 meter.
Bij een versnijding rondom van 1/6e voet (circa 5 centimeter) paste die deksteen op een kanteel van
0,6 bij 0,9 meter, dus een twee voet dikke kanteel met een breedte van drie voet. Omdat de wal achter
de Voorburgse stadsmuur voldoende ruimte bood en de weergang relatief laag was, is een dergelijk
formaat voor Forum Hadriani ook het waarschijnlijkst.69
Het uiterlijk van de stadsmuur
Dankzij losse vondsten valt ook een redelijk beeld te vormen van de bekleding van de muur, een
gezichtsbepalend aspect dat van groot belang is voor de reconstructie. Het opgaande muurwerk
bestond waarschijnlijk zoals gebruikelijk uit een kern van mortel met kleine brokken natuursteen, aan
weerszijden bekleed met handzame rechthoekige blokken tufsteen. Volgens opgraver Holwerda zijn
“vierkant behouwen steenen, die blijkbaar tot dien bovenbouw hebben behoord, vooral in de grachten
teruggevonden”. Ook aan de binnenzijde van de omwalling vond hij “vierkante breukstenen, groot en
klein, van den bovenbouw van den muur”. Mogelijk is bij de sloop de borstwering deels naar binnen
gevallen en zijn stenen onderaan de voet van de wal beland. Iets ten zuiden van de verbreding in de
stadmuur vond Holwerda namelijk een serie van ongeveer vijfentwintig stenen op ruim 6,5 meter van
de muur, precies de breedte van de wal.70 In 1993 kwamen bij het verwijderen van een olietank ook
een aantal brokken tufsteen tevoorschijn die waarschijnlijk afkomstig waren uit de gracht voor de
stadsmuur.71
Het gaat bij de verschillende los gevonden tufstenen blijkens Holwerda’s eindverslag om
“bouwtufsteen” uit de Duitse Eifel, “en wel uit de buurt van Weibern, Riedel, Bill of Ettrigen”. Er is
kennelijk een andere steengroeve gebruikt dan in het nabijgelegen fort in Valkenburg waar tufsteen uit
het Duitse Brohltahl is toegepast.72 Holwerda vermeldt bij zijn determinatie van de Voorburgse stenen
namelijk nadrukkelijk dat het niet gaat om “trastufsteen uit de Brohl- of Netterdalen”.73 Beide gebieden
liggen vrij dicht bij elkaar in een streek bij Andernach zodat de afkomst toch redelijk goed bekend is.
Bij beter bewaard gebleven Romeinse verdedigingsmuren in onder meer Valkenburg en Utrecht
waren de steenlagen zo’n halve voet (circa vijftien centimeter) hoog, de circa twee centimeter hoge
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bovenliggende lintvoeg meegerekend.74 Mogelijk was de hoogte van die ‘lagenmaat’ van een halve
voet ontleend aan de hout-aarden voorgangers. Daarin werden namelijk volgens Vegetius zoden van
een halve voet hoogte gebruikt. Een zelfde lagenmaat is in Voorburg aangetroffen bij de muur van de
grote kelder van het Huis met de Kelders (huis VIII.1, kelder A) en bij het fundament van het caldarium
van het badhuis. Voordeel van zo’n lagenmaat was dat de ontwerpers simpel konden berekenen
hoeveel steenlagen bij een bepaalde hoogte nodig waren. Zo was de Voorburgse muur tot aan de
weergang volgens de vuistregel 12,5 voet hoog, en dus goed voor 25 steenlagen. In het RMO is een
rechthoekig blok tufsteen met mortelresten aanwezig met de afmetingen 39 bij 14 bij 10 centimeter en
een inventarisnummer van de opgraving van Holwerda.75 Omdat Holwerda geen stenen gebouwen
opgroef, is de kans groot dat het gaat om een steen van de stadsmuur. De zichtbare lengte van de
steen was dan 39 centimeter en de hoogte 10 of 14 centimeter.
De tufstenen en tussenliggende kalkvoegen waren bij de verdedigingsmuur waarschijnlijk
zichtbaar. Incidenteel zijn er aanwijzingen dat Romeinse verdedigingsmuren wit bepleisterd waren met
imitatievoegen, maar sporen daarvan zijn zeldzaam.76 Een dergelijke afwerking was dan ook zeer
arbeidsintensief. Vaak zullen gewoon de stenen zichtbaar zijn geweest, zoals een enkele klassieke
bron bevestigt. Een voorbeeld in de omgeving is de stadsmuur van Keulen waarvan het metselwerk
met patronen was verfraaid zodat het zeer onwaarschijnlijk is dat dit schuil ging achter een
pleisterlaag. Evenzo waren in de muur van Hadrianus versierde stenen met inscripties ingemetseld die
aangaven welk onderdeel dat stuk muur had gebouwd.77
In de meeste noordelijke verdedigingsmuren werd de weerganghoogte aan de buitenzijde
gemarkeerd met een richel, bijvoorbeeld in York, Chester en Wörth. In het zuiden was dat eveneens
de gewoonte, zoals onder meer in Rome, Verona, Barcelona, Le Mans, Gheriat El-Garbia en Aosta.78
Het lijkt erop dat vooral natuurstenen richels zijn gebruikt. De bij de zwaar beschadigde stadsmuur van
Nijmegen gevonden reliëffragmenten zijn waarschijnlijk van zo’n richel afkomstig, terwijl ook bij het fort
in Alphen aan den Rijn mogelijk een dergelijk fragment is ontdekt.79 Vooral in laat-Romeinse tijd lijken
richels van baksteen de overhand te krijgen. Een fraai voorbeeld is de muur van York waar
aanvankelijk van een stenen richel gebruik werd gemaakt, en pas in de 4e eeuw een richel van
baksteen werd gebruikt. Andere late voorbeelden van bakstenen richels zijn bekend uit onder meer Le
Mans, Saint-Bertrand en Carcassonne. In het geval van Carcassonne is bekend dat de sierrichel circa
drie centimeter uitstak, wat ongeveer de gebruikelijke maat geweest zal zijn.80 Een enkele centimeters
uitstekende stenen sierrichel is al met al in Voorburg het aannemelijkst.
De borstwering had een geheel ander uiterlijk dan bij middeleeuwse stadsmuren als die
bijvoorbeeld van Maastricht. Gezichtsbepalend waren de kantelen zoals die bekend zijn van volledig
bewaard gebleven verdedigingswerken en antieke afbeeldingen. De kantelen waren bij de Romeinen
lange tijd vrij breed en stonden ver uit elkaar. Dit in tegenstelling tot de middeleeuwse muren met hun
smalle en dicht bij elkaar geplaatste kantelen. “Mensen moeten de muren beschermen, niet de muren
de mensen”, aldus omschreef Strabo treffend de opvatting aan het begin van de keizertijd.81 En zoals
Frontinus rond 100 na Chr. aangaf, bleven die opvattingen lange tijd ongewijzigd.82
De stenen ommuring van Forum Hadriani is waarschijnlijk onder Marcus Aurelius of Commodus
gebouwd (161 – 183 na Chr.) en op zijn laatst in het begin van de 3e eeuw. Bij bewaard gebleven
borstweringen van voor het midden van de 3e eeuw, is de afstand tussen de kantelen veelal groter
dan 1,8 meter (tot maximaal 2,9 meter). Een nabij voorbeeld is het fort in Valkenburg waar voor de
goed bewaard gebleven hout-aarden muur van castellum 2 een kanteelafstand van 2,2 meter valt te
reconstrueren.83 Bij het stenen castellum 6 in Valkenburg lijkt evenals de muurhoogte, ook de
kanteelafstand van de houten voorganger nagenoeg overgenomen te zijn, zo suggereert althans het
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patroon van in de gracht gevallen dekstenen.84 Vergelijkbaar is de 2,25 meter die wordt gesuggereerd
voor de afstand tussen dekstenen in de gracht van de Saalburg. In Italië nog overeind staande
voorbeelden van dergelijke kanteelafstanden zijn onder meer Fondi (2,4 meter), de Aureliaanse muur
in Rome (2,25 tot 2,6 meter) en de muur van het Praetoriaanse kamp in dezelfde stad. Dekstenen in
de gracht van Avanches duiden daar op een afstand van ongeveer 1,9 meter.85 De genoemde
afstanden variëren dus van 1,9 tot 2,9 meter.
De grote kanteelafstand was het gevolg van de Romeinse strijdwijze. Op de zuil van Trajanus is
goed zichtbaar hoe de Romeinen zij aan zij hun muren verdedigden, qua strijdwijze vergelijkbaar is
met gevechten in het open veld. Dat vereiste de nodige ruimte voor slagbewegingen, waarvoor een
grote afstand tussen de kantelen nodig was. Het lijkt erop dat deze functie als ‘vechtplatform’ de
kanteelafstand bepaalde op plaatsen waar een bestorming met ladders te verwachten viel. De Griekse
auteur Philon noemt voor het succesvol gebruik van aanvalsladders een maximale muurhoogte van,
omgerekend, 9,2 meter. Waarschijnlijk is dat tot de bovenkant van de kantelen gemeten, in welk geval
de bijbehorende weerganghoogte ongeveer 7,5 meter bedroeg.86 Het lijkt er inderdaad op dat bij
hogere muren de afstand tussen de kantelen veel kleiner is (zoals in de Middeleeuwen). Bij deze hoge
muren werden de openingen wellicht vooral gebruikt om projectielen te gooien (‘werpplatform’). Bij die
functie was de dekking door kantelen belangrijker dan de bewegingsruimte die bij man-tot-man
gevechten nodig was. Vanaf deze hoogte kan ook met kruisbogen zijn geschoten en mogelijk zelfs
een draagbaar torsiewapen waarvan in Xanten in 1999 uitzonderlijk goed bewaard gebleven resten
zijn opgegraven.87
Laat-Romeinse kantelen lijken een afwijkende vorm en afstand gehad te hebben. Hierna wordt
betoogd dat bij een weerganghoogte boven de ongeveer 7,5 meter de kanteelafstanden kleiner
werden. Omdat in de laat-Romeinse tijd de muren vaak hoog waren, komen in die periode regelmatig
kleine kanteelafstanden voor. Een fraai voorbeeld zijn de ongeveer tegelijk in het derde kwart van de
3e eeuw gebouwde stadsmuren van Rome en Verona. De weergang in Rome lag met ongeveer zes
meter hoogte beneden de 7,5 meter-grens en is voorzien van kantelen die 2,25 tot 2,6 meter uit elkaar
staan. De weergang van Verona komt met een hoogte van circa tien meter ruim boven de grens van
7,5 meter uit en de kanteelafstand bedraagt slechts 1,2 meter. Toen de stadsmuur van Rome in 312
werd verhoogd met een nieuwe weergang die hoger was dan 7,5 meter, werd de muur bekroond met
circa 0,9 meter brede kantelen die nog maar zo’n 0,9 meter uit elkaar stonden. Dergelijke smalle
kanteelopeningen komen ook voor bij de laat-Romeinse stadsmuren van Barcelona (weerganghoogte
9,2 meter) en Constantinopel (weerganghoogte 11 meter). Het ziet er naar uit dat deze bouwwijze in
de laat-Romeinse periode ook is overgenomen bij lagere verdedigingsmuren. Zo komen bij de
vermoedelijk in het begin van de 5e eeuw gebouwde muren van het Zuid-Franse Saint-Bertrand en
Saint-Lézer bij weerganghoogtes beneden de 7,5 meter kanteelafstanden voor van 1,2 en 1 meter.88
Bij laat-Romeinse muren, de het vaakst in middeleeuwse muren bewaard zijn gebleven, lijken de
kanteelopeningen dus ongeveer even groot te zijn als de breedte van de kantelen. Bovendien is in de
5e-eeuwse voorbeelden van Saint-Bertrand en Saint-Lézer sprake van L-vormige kantelen, dat wil aan
de achterkant aan één zijde versterkt met een steunbeer. Die vorm komt al vroeg in Pompeji voor,
maar lijkt tot de laat-Romeinse tijd uitzonderlijk te zijn.89 Los van de achtergrond van het ontstaan van
kleinere kanteelopeningen en andersvormige kantelen, is die ontwikkeling waarschijnlijk pas
doorgezet ruim na de bouw van de Voorburgse stadsmuur.
De breedte van bekende kantelen varieert van 0,6 tot 1,8 meter. De smalste voorbeelden zijn de
0,6 meter brede kantelen op de muur van het Praetoriaanse kamp in Rome. Veel voorbeelden zijn
ongeveer een meter breed zoals die uit de Saalburg, Heddernheim, Silchester, Valkenburg (blijkens
deksteen circa 0,9 meter), de Aureliaanse muur, Barcelona, Terracina en Saint-Lézer (bewaarde
kantelen 0,9 tot 1 meter), Fondi en Avanches (idem 1,1 meter) en Pompeji, Cherchel en SaintBertrand (idem circa 1,3 meter). Met name in de laat-Romeinse tijd lijken soms nog grotere breedtes
voor te komen zoals 1,45 tot 1,75 meter in Ravenna, 1,5 meter in Canterbury en 1,8 meter in
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Verona.90 Kantelen en borstwering werden aan de bovenkant afgedekt met grote stenen om de
voegen en de kern van de muur te beschermen tegen regenwater. Deze dekstenen waren in
doorsnede halfrond, driehoekig of plat en vaak ongeveer een voet (0,3 meter) hoog.91 Een complete
platte deksteen uit Valkenburg was circa 0,25 centimeter hoog, 1 meter lang en 0,7 meter breed. Bij
een twee voet brede borstwering, een gebruikelijke dikte, stak deze deksteen in totaal 1/3 voet uit,
ofwel 1/6 voet (circa 5 centimeter) aan weerszijde. Als het een deksteen van een kanteel is, was de
kanteel circa drie voet breed, een gebruikelijke maat. In Valkenburg stonden de drie voet brede
kantelen waarschijnlijk zo’n acht voet uit elkaar, zo suggereert onder meer de positie van in de gracht
gevallen dekstenen daar. In Voorburg zal het beeld niet veel anders zijn geweest.92
De borstwering moest volgens Philon en een Griekse inscriptie circa drie voet (0,9 meter) hoog
zijn.93 De recent in Saint-Bertrand herontdekte laat-Romeinse borstwering was inderdaad 0,9 meter
hoog, maar dan zonder de verdwenen dekstenen.94 Een zelfde hoogte komt voor in Nimes en Verona,
mogelijk eveneens exclusief dekstenen. In het Praetoriaanse kamp in Rome was de borstwering
zeven centimeter lager (0,83 meter) maar kan de maat, met deksteen, ook wat hoger zijn geweest.
Elders komen iets hogere maten voor van 1 meter (Gaer Gybi), 1,05 meter (Aureliaanse muur Rome)
en 1,1 meter (Sens). Een dergelijke hoogte bood voldoende ruimte om voorover te kunnen buigen en
stenen te werpen, terwijl het onderlichaam toch nog voldoende bescherming genoot.95 Op de
borstwering stonden de kantelen. In Carcassonne bevond de top van de kantelen zich 1,8 meter
boven de weergang. Dezelfde hoogte is in Verona en Nimes vastgesteld. In Cherchel in Noord-Afrika
staken de kantelen 0,95 meter boven de borstwering uit, wat bij een 0,9 meter hoge borstwering een
kanteelhoogte van 1,85 meter oplevert.96 Een dergelijke hoogte bood afdoende dekking aan een
staande man. Daarmee was de Voorburgse stadsmuur tot de bovenkant van de kantelen vermoedelijk
circa 5,5 meter hoog.
De Heliniumpoort
Over het uiterlijk van Romeinse poorten bieden Nederlandse opgravingen weinig informatie en moet
vooral teruggegrepen worden op beter bewaard gebleven voorbeelden in het buitenland en Romeinse
afbeeldingen. In Nederland zijn van de tot nu opgegraven Romeinse poorten in het beste geval een
paar steenlagen boven het maaiveld bewaard gebleven. En het gaat veelal om restanten van forten of
laat-Romeinse versterkingen die ten opzichte van steden een eigen karakter hadden. Dankzij
bijzondere omstandigheden valt toch een redelijk betrouwbaar beeld te vormen van de Heliniumpoort,
de grote westelijke stadpoort van Romeins Voorburg en de oudste bekende stadspoort van Nederland
(afb. 9.13).97 Deze illustreert fraai hoe het onderzoek naar Forum Hadriani als bij een legpuzzel stukje
voor stukje aan elkaar past. De juiste ligging van het ene puzzelstukje biedt weer een
aanknopingspunt voor de plaats van het volgende stukje. In dit geval vormt de hierboven
gereconstrueerde weerganghoogte van de stadsmuur een essentieel gegeven om te kunnen
reconstrueren hoe de Heliniumpoort er heeft uitgezien.
De poortrestanten
Holwerda groef de Heliniumpoort in 1914 volledig op en liet een plattegrond schaal 1 op 200
vervaardigen (afb. 9.14). Dat vormt de basis voor onderstaande reconstructie.98 Zoals hierboven al is
aangegeven, stond de poort op ongeveer één meter lange houten heipalen. De basis voor de muren
van de poort was net als bij de stadsmuur een circa één meter diep fundament dat 1,3 tot 1,4 meter
breed was. Alleen aan de voorzijde van de poort was het fundament 2 tot 2,3 meter breed, welk deel
blijkens een onderbreking in de paalfundering uit een andere fase stamt. Holwerda sprak van een
“tegen den buitenmuur aanliggende gebouw”.99 Het dagrapport van de metingen meldt daarover op 1
juli 1914: “Tusschen de eigenlijke muur en het gebouw was een strook van circa 0,4 [meter] niet
beheid”.100 Vermoedelijk is het een oudere constructie, waarschijnlijk een ereboog, die bij de bouw van
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de poort is hergebruikt. Het poortfundament was overigens “tot op groote diepte uitgegraven” en
nergens volledig bewaard gebleven. Op het hoogste punt (drie centimeter boven NAP) was het
fundament nog zo’n zeven decimeter hoog.101 De fundamentsconstructie van het poortgebouw meet in
totaal 13,7 bij 6,4 meter. Bij de stadsmuur is een versnijding van totaal een halve meter verondersteld.
Een vergelijkbare maat kan ook bij de stadspoort zijn gebruikt. In dat geval was de poort bovengronds
13,2 meter breed en 5,9 meter diep (45 bij 20 voet). Die maten vormen een belangrijk gegeven bij de
verdere reconstructie. De Heliniumpoort was net iets breder dan de oudste bewaard gebleven
stadspoort in Nederland, de twaalf meter brede Helpoort in Maastricht.102
De doorgangsruimte tussen de twee zijkamers was tussen de gereconstrueerde opgaande muren
circa 4,5 meter breed. Om de randen van de gesloten poortdeuren tegen een stormram te
beschermen waren er ongetwijfeld aan weerszijden van de poortopening de gebruikelijke
poortwangen. Die staken in Valkenburg ieder een halve meter naar buiten wat in Voorburg niet veel
anders zal zijn geweest. Holwerda meende ten onrechte dat het middenriool een stenen tussenmuur
was. In dat geval zou de poort uit twee smalle doorgangen van ieder slechts zo’n anderhalve meter
hebben bestaan, een situatie die voor de hoofdpoort van een Romeinse stad volstrekt ondenkbaar is.
Zonder zo’n tussenmuur was er tussen de twee poortwangen ruimte voor een circa 3,5 meter brede
doorgang, een zeer gebruikelijke maat.103
Het uiterlijk van de Heliniumpoort
Veelal was de hoogte van een doorgang ongeveer anderhalf maal de breedte, wat een theoretische
hoogte van ruim vijf meter zou betekenen (afb. 9.15). De kraagboog, een stenen lijst van boogstenen
rond de doorgang, was veelal zo’n twee voet breed en had hier wellicht de breedte van de
poortwangen (geschat op 0,5 meter).104 In dat geval bevond de bovenkant van die lijst zich op bijna
zes meter hoogte. De exacte maten zijn onbekend, maar het is in ieder geval duidelijk dat met een
gereconstrueerde weerganghoogte van slechts 3,75 meter, het onmogelijk was de weergang direct
over de doorgang te voeren. In dergelijke gevallen gebruikten de Romeinen de flankerende
poortkamers als een trappenhuis naar een hoger liggende etage. Daarop bevond zich een vloer die de
gehele poort overbrugde (afb. 9.15). Die oplossing is bijvoorbeeld nog goed zichtbaar in de bijna
volledig bewaard gebleven Porta Nigra in Trier. De afmetingen zijn er weliswaar groter, maar ook daar
is de weergang te laag.105 De minimale hoogte van het trappenhuis naar de hogere vloer werd
bepaald door de omvang van de toegangsdeur vanaf de weergang. Deze was meestal rondbogig.106
De breedte van de deur bedroeg doorgaans iets meer dan een meter. De hoogte kwam uit op ruim
twee meter zoals voorbeelden tonen in de stadsmuren van Pompeji, Carcassonne, Rome, en Trier.107
Daarmee was er voldoende ruimte een soldaat te laten passeren, ook als deze een helm en een
speer droeg. In Carcassonne was zichtbaar dat de borstwering van de stadsmuur tegen de torenmuur
begon met een kanteel die zo dekking bood bij het betreden van de weergang.108 Bij de genoemde
voorbeelden zijn de deuren drie tot vier voet vanaf de achterzijde van de weergang geplaatst.
Gezien de ruim twee meter hoge weergangdeur moest het trappenhuis waartoe de deur toegang
verschafte minimaal 2,5 meter hoog zijn om genoeg ruimte te laten voor een deuromlijsting en
plafondbalken.109 Met een gereconstrueerde weerganghoogte van 3,75 meter was er een volgende
vloer van de Voorburgse torenkamer op minimaal op 6,25 meter hoogte. De poortkamer bevond zich
daarmee waarschijnlijk op vergelijkbare hoogte als bij enkele torenkamers in de Aureliaanse muur in
Rome die 6,45 meter boven het maaiveld uitstaken.110 Laatstgenoemde hoogte zou net voldoende
ruimte laten voor een bouwinscriptie boven de doorgang. Een dergelijk inschrift is in Alphen aan den
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Rijn bij een poort los gevonden en was twee voet hoog, een gebruikelijke maat.111 Een vloerhoogte
van de brede poortkamer rond de 6,5 meter is dus om verschillende redenen geloofwaardig.
Bij veel Romeinse poorten valt niet meer vast te stellen of de zijtorens boven het middendeel
uitstaken, of dat de bovenkant overal even hoog was zoals bij de zeer goed bewaard gebleven
stadspoorten van Rome. Ook is het veelal onzeker of de bovenkant voorzien was van kantelen, of van
een gesloten dak met bijvoorbeeld dakpannen of dakleien. Blijkens eigentijdse afbeeldingen kwamen
beide constructies in de Romeinse tijd voor.112 Dankzij gelukkige omstandigheden valt over de
bovenkant bij de Voorburgse poort wel een beeld te vormen. In Voorburg zijn namelijk sterke
aanwijzingen voor een poort met doorlopend kantelendak zoals dat nog goed bewaard is gebleven in
de stadsverdediging van Rome.113
De eerste belangrijke aanwijzing vormen de muren die op de begane grond de doorgang
flankeren (afb. 9.16). Ze zijn met hun slechts één meter brede fundament aanzienlijk dunner dan de
buitenmuren waarvan het fundament 1,25 tot 1,45 meter breed is. Dat maakt het bouwkundig gezien
aannemelijk dat het geen dragende muren waren maar slechts zijwanden van de doorgang. Voor het
dragen van torens die boven het middendeel uitstaken, waren ze te dun. Dat verklaart tevens dat ze
niet in het verlengde staan van het poortdeel dat buiten de muur uitsteekt. Zoals ook onder meer is
vastgesteld voor de poorten in het Britse Silchester, St. Albans en Housesteads, is het een eenvoudig
poorttype dat in feite bestond uit een ommuurd gebouw met etagevloeren. Daarbij waren alleen op de
begane grond tussenwanden geplaatste om de doorgang van de zijkamers af te scheiden (afb.
9.16).114
Van het uiterlijk van de poort laat zich een nog gedetailleerder beeld vormen (afb. 9.17 en 9.18).
Voor het type van dakbedekking geeft de vorm van de poort ook een belangrijke aanwijzing. Van
boven bezien, vertoont de dragende buitenmuur op een aantal plaatsen knikken die bouwkundig zeer
onlogisch zijn als er een gesloten dakkap met bijvoorbeeld dakpannen gedragen zou moeten worden.
Een plat dak met kantelen vormt daarentegen constructief geen probleem, zoals de goed bewaard
gebleven stadspoorten van Rome laten zien. Veel Romeinse poortkamers waren rond de drie meter
hoog, zoals voorbeelden illustreren uit Senlis, Le Mans en het Praetoriaanse kamp in Rome.115 Bij een
Voorburgse poortkamer met de vloer op circa 6,5 meter hoogte, was het platte kanteeldak dan ruim 9
meter hoog. De overkoepelende poortkamer was aan de voorzijde ongetwijfeld voorzien van de
gebruikelijke rondbogige vensters. Hun defensieve functie als opening voor het werpen van
projectielen, was vergelijkbaar met de kanteelopeningen. Dat maakt begrijpelijk waarom de onderkant
van de vensters zich op ongeveer dezelfde hoogte als een borstwering bevond, dat wil zeggen een
meter of nog iets meer boven de vloer.116 De vensters waren bij stadspoorten aan de buitenzijde vaak
drie tot vier voet breed en vijf tot zes voet hoog. Aan de binnenkant waren ze veelal nog iets breder.117
Vanuit die vensters werden de aanvallers bestookt met allerhande projectielen. De Griekse auteur
Philon noemt luiken die voor de vensters aangebracht werden. Maar in bijvoorbeeld de Porta Nigra in
Trier ontbreekt elk spoor daarvan.118 In Xanten zijn in de poorten en torens wel vensterluiken
gereconstrueerd.
Ook de positie van de vensters is goed te reconstrueren. Boven de doorgang bevonden zich vaak
drie boogvensters omdat bij een oneven aantal er een venster boven het midden van de poortdeur
zat. Een aanval met een stormram richtte zich uiteraard op het midden van de poort dat het zwakste
punt was omdat daar een spleet tussen de twee deurvleugels zat. Dat punt kon dus – met de meeste
kans op succes – verdedigd worden door de aanvallers te bestoken vanaf een positie midden boven
deze poort.119 De beschikbare breedte boven de doorgang bedraagt in Voorburg bijna zes meter.120
Daarmee is er inderdaad net genoeg plaats voor drie boogvensters van ieder drie voet (0,9 meter)
breedte met 0,8 meter brede tussenmuurtjes. Dat levert voor de vensters een onderlinge afstand op
van hart op hart 1,7 meter, een maat die ook bekend is van een aantal andere Romeinse poorten. De
muurdiktes bepalen verder de beschikbare ruimte voor de zijvensters. De iets naar voren springende
flanken van de poort zijn ieder zo’n 3,7 meter breed. De opgaande muren van Romeinse torens waren
boven de begane grond doorgaans zo’n twee voet dik.121 Zodoende bleef er per flank zo’n 2,5 meter
over voor vensters. Dat is net genoeg plaats voor één venster met dezelfde maten als boven de poort.
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Dat wil zeggen een 0,9 meter breed venster met aan weerszijde 0,8 meter brede flanken (0,8 + 0,9 +
0,8 = 2,5 meter). Die flanken waren nodig om dekking te kunnen zoeken. In onder ander de Porta
Nigra in Trier en de Porta Appia in Rome bevonden zich aan de achterzijde evenveel vensters als aan
de voorzijde.122 Die bouwwijze lijkt vrij algemeen geweest te zijn. Aan de zijkant waren er doorgaans
ook één of meer vensters om zeker te stellen dat er voldoende licht was. De Heliniumpoort was 5,9
meter breed zodat er binnensmuurs aan de zijkanten 4,7 meter lange kamers waren. Dat is genoeg
ruimte voor twee vensters, maar te weinig voor drie.
Lager in de toren waren vensters te gevaarlijk omdat aanvallers dan naar binnen konden klimmen.
Een goede parallel vormt het Praetoriaanse kamp in Rome waar de weergang ook 3,75 meter hoog
was. Bij de Porta Decumana aldaar waren de lagere tussenkamers daarom op weerganghoogte aan
de voorzijde voorzien van twee smalle schietspleten voor boogschutters met een onderlinge afstand
van 1,3 meter. Met circa twee decimeter breedte waren de bijna een meter hoge spleten te smal om
naar binnen te klimmen. Schietspleten komen ook voor in de lagere delen van torens in stadsmuren
zoals die in Frejus en Pompeji.123 Zeker bij kleinere poorten als die van Voorburg vormden ze een
goed te gebruiken extra verdedigingslaag. In Xanten zijn bij de kleinere poorten ook dergelijke spleten
gereconstrueerd.
Bij het Voorburgse kanteeldak bevond de bovenkant van de kantelen zich op ongeveer 11 meter
hoogte, dus boven de eerder genoemde kritische grens van 9,2 meter van Philon. Dat wil zeggen dat
het dak waarschijnlijk te hoog werd bevonden voor een serieuze aanval met ladders. In dat geval is
het, zoals eerder aangegeven, aannemelijk dat de kantelen dichter op elkaar stonden dan bij de
lagere stadsmuur het geval was. Het was immers geen ‘vechtplatform’ maar een ‘werpplatform’ waar
de kantelen vooral dekking boden tegen aanvallen met slingerkogels of pijl en boog. De goed bewaard
gebleven muur van het Praetoriaanse kamp in Rome bevat ook gelijktijdig gebouwde voorbeelden van
ver uit elkaar geplaatste kantelen op de verdedigingsmuur, en dichter bij elkaar staande kantelen op
de torens. Daar bevonden de kanteelopeningen zich loodrecht boven de onderliggende boogvensters,
wat in Voorburg ook een logische oplossing is. Zeker in het regenachtige noorden was het de kunst
zo’n plat kanteeldak vrij van lekkages te houden. De Romeinen kenden blijkens een beschrijving van
Vitruvius en vondsten in de Vesuviussteden al betonnen verdiepingsvloeren op een houten
ondervloer. Dat kan in regenachtige omstandigheden een goede oplossing geweest zijn voor het open
kanteeldak.124 Uit Rome, Pompeji en mogelijk Tongeren is bekend dat dergelijke poortdaken werden
ontwaterd met waterspuwers. Dat vereiste dat de vloer iets schuin afliep zoals goed zichtbaar is bij de
Porta Appia in Rome en de weergang in Saint-Bertrand.125 In Housesteads, Halton en Oberaden zijn
bakken opgegraven die mogelijk bedoeld waren om het regenwater uit dergelijke spuwers op te
vangen.126
De poortreconstructie heeft geloofwaardige proporties. De hoogte tot de top van de kantelen lag in
Voorburg rond de elf meter. Bij deze gereconstrueerde hoogte neemt het onderste deel van de poort
ongeveer tweederde van de totale hoogte in. Dat was een kenmerkende verhouding voor
stadspoorten uit het begin van de keizertijd. Eveneens kenmerkend is het feit dat de flankerende
trappenhuizen nog een organisch geheel vormen met het middendeel, terwijl ze in de 3e eeuw als
aparte torens visueel afzonderlijke elementen vormden.127 Dat de Heliniumpoort in Voorburg nog
traditionele proporties vertoont, past bij het feit dat de zijflanken nog nauwelijks buiten de muur steken,
in afwijking van wat aan het eind van de 2e eeuw gebruikelijk werd.
Bouwkundig is de reconstructie ook geloofwaardig. Het geschatte bouwvolume van 300 kubieke
meter steen komt aardig overeen met de 250 kubieke meter die Shirely voor een poort van een
legioensfort berekent.128 Daarboven werd volgens de gegevens van Shirley nog eens een tiende van
het steenvolume aan hout gebruikt voor onder meer de houten vloeren en poortdeuren. In Voorburg
was dat goed voor 30 kubieke meter hout. Het gereconstrueerde poortgewicht had met circa 1,5 kilo
per vierkante centimeter nog een acceptabele waarde.129 De Voorburgse stadsmuur had zoals gezegd
eveneens de proporties van de muren van legioensforten. Dat men voor de stadsverdediging de
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proporties van de grote legioensforten overnam is gezien het vergelijkbare oppervlak logisch. Zo was
het stenen legioensfort in Nijmegen ongeveer even groot als Forum Hadriani.
Enkele uiterlijke poortdetails
Aldus staat op hoofdlijnen het beeld van de oudste stadspoort van Nederland vast, waarvoor
overigens nooit een absoluut bewijs valt te leveren. De grootste onzekerheid bestaat over de uiterlijke
details zoals decoratieve elementen. Romeinse poorten werden in de eerste eeuwen van de keizertijd
decoratief uitgevoerd, vooral stadspoorten. Karakteristiek waren bijvoorbeeld halfzuilen die tussen de
boogvensters werden aangebracht, een Hellenistische invloed. Verder waren er onder meer nissen
voor beelden. Wel trad in de tweede helft van de 2e eeuw een algehele verzakelijking in. Die
resulteerde uiteindelijk in de nog nauwelijks versierde stadspoorten van Rome uit de 3e eeuw.130
De Voorburgse verdedigingswerken werden vermoedelijk onder directe dreiging gebouwd, wat de
behoefte aan franje beperkt zal hebben. Bovendien waren de bouwers mogelijk militairen die er toch
al een sobere stijl op nahielden. Temeer omdat Holwerda geen enkel ornamenteel fragment heeft
teruggevonden, is een vrij sobere uitvoering het aannemelijkst. Daarbij lijkt in het steenloze kustgebied
het gebruik van grote muurblokken, bekend van andere stadspoorten als de Porta Nigra in Trier, niet
gebruikelijk geweest te zijn.131 De in dezelfde periode gebouwde poorten in het nabijgelegen
Valkenburg en Utrecht, die wel tot boven het maaiveld bewaard zijn gebleven, waren in ieder geval in
dezelfde kleine stenen uitgevoerd als de ommuring zelf.132 De dreigende omstandigheden maakt het
ook minder aannemelijk dat een mogelijk al bestaande ereboog in de voorzijde van de poort zichtbaar
bleef, zoals incidenteel elders wel voorkwam. Zo’n boog was boven de doorgang massief en
belemmerde zodoende de ruimte voor de defensief vereiste vensters. En het fundament van de
Heliniumpoort was te licht om dit te compenseren met extra etages zoals die elders als oplossing is
gekozen. Zeer waarschijnlijk is een eventuele sierboog afgebroken en is het fundament hergebruikt.
Een versiering die wel bij de meeste poorten voor komt, is een richel ter hoogte van de
verdiepingsvloeren, zoals onder meer afgebeeld op een zwaardschede uit Nijmegen.133 Zo’n richel is
zichtbaar bij verschillende nog overeind staande Romeinse poorten en torens, waaronder de Porta
Praetoria in Regensburg.134 In Alphen zijn waarschijnlijk restanten van zo’n sierlijst teruggevonden bij
een poort.135 Met beperkt gebruik van dergelijke ornamenten moet de stadspoort van Forum Hadriani
al met al een robuuste uitstraling hebben gehad, wat in bange tijden de burgers een veilig gevoel
gegeven kan hebben (afb. 9.13).
Dankzij de uniforme bouwwijze van de Romeinen zijn er nog meer details te reconstrueren. Het
zwakste punt van de poort waren de houten poortdeuren.136 Daarbij kenden de Romeinen, anders dan
in de Middeleeuwen, nog geen ophaalbrug. De gracht liep voor de Voorburgse poort niet door, wat
een aanval op de poortdeuren extra gemakkelijk maakte. Projectielen vanaf de dubbele
verdedigingslaag moesten aanvallers bij de poortdeuren weghouden. En als de aanvallers toch zover
wisten te komen, mochten de deuren niet te snel bezwijken zodat de verdedigers voldoende tijd
hadden om de aanvallers van bovenaf de volle laag te geven en alsnog te doden of terug te drijven.
Om de poortdeuren aan de onderzijde te beschermen tegen kapotrammen en ondergraving, was
ook in Voorburg aan de voorzijde een doorlopend fundament aangebracht. Daarop lag blijkens beter
bewaard gebleven poorten elders vaak een massief stenen drempel met opstaande rand die de
onderkant van de houten poortdeur beschermde tegen het kapotrammen. De houten poortdeuren zelf
hingen niet aan scharnieren, maar draaiden simpel met een houten as (taats) aan zowel de onder- als
bovenzijde in een draaigat (taatspot). Zo’n draaigat is bij beter bewaard gebleven poorten nog achter
het poortportaal zichtbaar, soms nog met de ijzeren ring die de houten draaias beschermde.137
Blijkens de elders aangetroffen gaten in de stenen drempels waren er per poortopening altijd twee
deurvleugels, wat ook zichtbaar is op Romeinse afbeeldingen.138 De twee houten deuren zelf waren
rechthoekig, maar lijken van buiten gezien aan de bovenzijde afgerond omdat ze sloten tegen de
halfronde stenen kraagboog, de lijst van boogstenen.139 In Alphen aan den Rijn is in de gracht bij een
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van de poorten mogelijk een fragment van de poortdeur teruggevonden. Het ging om een
halfverkoolde eiken plank die 14 centimeter breed was en 3 centimeter dik, en over een lengte van 45
centimeter bewaard was. De plank kan de bekleding van een poortdeur zijn geweest aangezien er
langs de rand een serie van zeven bronzen nagels aanwezig was en een gat van een achtste
nagel.140 Van Romeinse afbeeldingen is bekend dat poortdeuren met nagels beslagen konden zijn
zoals ook in de Middeleeuwen het geval was. In het Britse Chesterholm is een houten deurvleugel
teruggevonden die een aardig inzicht geeft in constructieve details van zo’n deur met planken op een
balkenframe.141 Met een totale zichtbare breedte van ongeveer 3,5 meter, was de zichtbare breedte
van beide deurvleugels ongeveer 1,75 meter. Met genoemde breedte van 14 centimeter kon zo’n deur
uit twaalf of dertien vertikale planken bestaan.142
De laat-Romeinse auteur Procopius noemt een sluitboom die werd gebruikt om de twee deuren
“gezamenlijk vast te zetten”. Volgens Tacitus waren bij het Italiaanse Cremona de “sluitbomen van de
poorten met ijzer beslagen”.143 Bij een Britse poort was nog zichtbaar hoe deze sluitboom rechts in een
gat in de zijmuur gestoken kon worden en links in een horizontale sleuf op zijn plaats schoof. Bij Britse
voorbeelden was ruimte voor een balk van circa vijftien bij vijftien centimeter (een halve bij een halve
voet). De sluitbalk versterkt er op circa 0,9 meter (drie voet) hoogte de poortdeur. Dat is de
heuphoogte waarop het geweld van een stormram te verwachten viel. De sleuf eindigt er ongeveer
tien centimeter voor het stenen deurportaal zodat de poortdeur zelf ongeveer een decimeter dik
geweest moet zijn. Elders komt die dikte overeen met de maat van bijvoorbeeld ijzeren deurbeslag.144
Ook de draaigaten voor de deuren hebben een diameter van ongeveer een decimeter, rekening
houdend met de ruimte voor de ijzeren draairing die de houten as beschermde.145
De poortdoorgang was soms overdekt met een stenen gewelf, maar daarvoor zijn de Voorburgse
zijmuren te zwak. Er moet dus een eenvoudige balkenvloer zijn aangebracht zoals die bekend is uit
onder meer de Porta Nigra in Trier, de Porta Tiburtina in Rome en veel andere poorten.146 Aan de
achterzijde van het Voorburgse poorttype bevond zich geen tweede paar poortdeuren. Volgens Cicero
waren in tijden van de Republiek de stadspoorten s’nachts gesloten. Maar met de Pax Romana werd
dat minder strak toegepast. Zo wordt in een tekst uit het midden van de 2e eeuw beschreven hoe
iemand s’nachts via een poort de stad verlaat. Maar in tijden van vijandelijke dreiging zullen de
poorten wel s’nachts gesloten zijn geweest om alleen op verzoek geopend te worden.147 Ook in
vredestijd kon dat overigens een functie hebben als de poorten bijvoorbeeld werden gebruikt om de
heffing van bepaalde belastingen te faciliteren.148
Aan weerszijden van de doorgang lagen de kamers voor de poortwachters. Volgens Vegetius
waren de kamers bedoeld om de wachten “te beschermen tegen regen en koude in de winter, en
warmte en zon in de zomer”.149 In de Ostia-poort in Rome bevinden zich in beide poortkamers twee
zitplaatsen.150 Ook worden soms haarden aangetroffen. De kamers waren slecht verlicht. Aan de
voorzijde waren er helemaal geen lichtopeningen, en de weinige ramen in de andere muren waren
klein. In Chester bijvoorbeeld zat op 2,5 meter hoogte een vier decimeter breed raampje. In
Birdoswald is een boogsteen van een even breed raam opgegraven.151 In de Porta Nigra zijn kleine
ramen zichtbaar die vlak onder het plafond van de torenkamer zijn geplaatst, wat resulteerde in een
zeer slecht verlicht vertrek.
De deuren naar de poortkamers op de begane grond bevonden zich vaak aan de zijkant van de
poortdoorgang. Dat is onder meer goed zichtbaar bij de oostpoort van Lincoln met een 1,2 meter
brede deuropening.152 In steden werden de poorten onder meer gebruikt voor controle van passanten,
wat vanuit een zo geplaatste deuropening goed mogelijk was.153 Bovendien was het er droog. De
Voorburgse poortvleugels waren gezien de beschikbare ruimte in geopende toestand elk ongeveer
twee meter breed en ruim vijf meter hoog. In geopende stand van de poortdeuren was er aan de
achterzijde van de doorgang dus nog voldoende ruimte voor toegangsdeuren naar de zijkamers. In
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forten bevonden de deuren zich soms in de achtermuur, maar dat lijkt in Voorburg minder praktisch.
Zo’n deur aan de achterzijde was met name nuttig als de kamer ook de enige toegang tot de
weergang was en dus in noodsituaties goed toegankelijk moest zijn. In Voorburg was de stadsmuur
echter voorzien van een aarden wal waarop doorgaans naast de poorten een eenvoudige buitentrap
(ascensus) was aangebracht die in noodsituaties de toegang tot de weergang en poortetage veilig
stelde.154 Voor de poortwachters zal er wel een houten binnentrap zijn geweest. In onder meer
Pompeji is zichtbaar dat houten trappen vaak op een basis stonden met de eerste treden in steen, wat
voorkwam dat de trap door bodemvocht ging rotten.155
Illustratief voor de slijtage die tijdens het gebruik van poorten kon optreden, is een in Xanten
opgegraven en tentoongestelde steen van een van de poorten. Daarop zijn duidelijk de
beschadigingen te zien die de wielen van karren in de loop der tijd hebben aangericht.156 Dergelijke
beschadigingen zijn ook bijvoorbeeld zichtbaar bij een Romeinse stadspoort in Silchester.157 De
inmiddels zo’n honderd jaar oude poortreconstructie in de Saalburg is daarom een aardige
tegenhanger van recentere reconstructies als die in Xanten.
De kleine westpoort
Nadat het puzzelstuk van de Heliniumpoort was gelegd, werd de reconstructie van de kleine westelijke
poort ook gemakkelijker (afb. 9.22). De voorzijde van deze poort is in 1910 opgegraven en de
achterzijde in 1911 (afb. 9.19 en 9.20). De plattegrond van de kleine poort is ook in schaal 1 op 200
vastgelegd (afb. 9.21). Holwerda: “Tegen den westmuur aanliggend werd daar het zeer zware
vierhoekige fundament van het eenvoudige vierkante poortgebouw blootgelegd, ter grootte van +7,60 M. bij 4 M.” Blijkens de plattegrond is de genoemde maat exclusief het fundament van de
stadsmuur aan de voorzijde. Het totale rechthoekige fundament meet dus circa 7,6 bij 5,3 meter. Met
rondom wederom een veronderstelde versnijding van een kwart meter, zou de poort opgaand circa 7,1
bij 4,8 meter groot zijn (24 bij 16 voet). Het fundament is 1,25 tot 1,4 meter breed en staat hier niet op
heipalen.
Het viel op dat de achterzijde dieper was gefundeerd, wat een aanwijzing kan zijn dat ook deze
poort in tot haast nopende omstandigheden los tegen de muur is aangebouwd, hoewel bijvoorbeeld
ook een gespecialiseerde bouwploeg de verklaring kan zijn.158 De in 1910 onderzochte stadsmuur
stak circa veertig meter noordelijker tot twee decimeter beneden NAP in de grond, dat is een halve
meter minder diep dan de kleine poort waarover Holwerda schrijft: “De achterwand van het
poortgebouw was tot een diepte van +- 70 – A.P. gefundeerd”.159 Omdat het Romeinse loopniveau bij
de kleine poort wat lager lag, zal het absolute diepteverschil overigens minder dan een halve meter
zijn geweest. Het loopniveau lag volgens de metingen van Holwerda hier ongeveer 0,8 meter boven
NAP (afb. 15.20).160 Het fundament ging dan ongeveer anderhalve meter diep.
Voor de poort lag tussen de grachten een verharde dam “die tusschen de grachten door naar de
poort voerde en die met een massa fragmenten en puin bedekt was, zoodat de verharding van den
grond hier reeds voor de opgraving in de weide merkbaar was”. Over het materiaal in de dam schrijft
Holwerda: “Behalve vrij wat pannen o.a. met stempels van den Ex. Germ. en stukken van den
bovenbouw van den muur werd hier aardewerk gevonden”, waaronder een terra sigillata stempel
‘Aper Fecit’. Volgens hem dateert het aardewerk “in hoofdzaak uit de tweede helft van de 2e eeuw na
Chr.”161 Het duidt erop dat het genoemde wegdek in de tweede helft van de 2e eeuw is aangelegd,
mogelijk in samenhang met de bouw van de poort. Later is de dam met “stukken van den bovenbouw”
van de verwoeste poort bedolven geraakt. In het tracé van dezelfde weg, tussen insula VI en VII, vond
Reuvens uitstekend bewaard gebleven resten van een uit stukken pan en tegel samengesteld
plaveisel dat dus mogelijk uit dezelfde periode stamt (afb. 8.5).
Het globale uiterlijk van de kleine poort laat zich redelijk goed reconstrueren (afb. 9.22 en 9.23).
Het ontbreekt hier aan de ruimte voor trapkamers zodat het aannemelijk is dat de weergang direct
over de doorgang is gevoerd, eventueel via een kleine verhoging van enkele treden. Dat de poort niet
buiten de muur naar voren springt, in tegenstelling tot de Heliniumpoort, versterkt het beeld dat de
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poort een eenheid met de weergang vormde. Het gaat dan om een zogeheten ‘towergate’ zoals die
ook uit bijvoorbeeld Xanten bekend is en op Romeinse afbeeldingen veel wordt getoond.162
Met een gereconstrueerde weerganghoogte van circa 3,75 meter, moet de verdiepingsvloer rond
die hoogte boven het maaiveld hebben gelegen. Dat vereist een lage doorgang zoals die bijvoorbeeld
bekend is van een kleine stadspoort in het Britse Caerwent. Dat was een Romeinse civitas-hoofdstad
die een met Voorburg vergelijkbare omvang had. Daar had de zuidpoort een 2,65 meter brede
doorgang en bevond de aanzet van de poortboog zich op een hoogte van 1,8 meter. Dat betekent bij
een halfronde vorm dat de doorgang in Caerwent 3,15 meter hoog geweest moet zijn. Met een 0,5
meter brede kraagboog was de poortboog 3,65 meter hoog. Daarmee was erboven net voldoende
ruimte voor de balkgaten van een verdiepingsvloer op het niveau van de weergang op 3,75 meter
hoogte. Vergelijkbaar met de 3,15 meter doorgangshoogte was bijvoorbeeld een Romeinse poort in
het Britse Chesters waar het hoogste punt van de vrije doorgang zich 3,2 meter boven het maaiveld
bevond. Een ander voorbeeld is een goed bewaard gebleven poort in het Libische Bu Gnem.163 De
kleine Voorburgse poort bood dan nog voldoende ruimte om een ruiter te paard of een beladen wagen
te kunnen laten passeren.164 Het voordeel van een kleinere opening was dat de houten deur kleiner
was, en daarmee minder kwetsbaar voor aanvallen met een stormram.
Voor de opbouw van de kleine poort valt te denken aan een eenvoudige constructie waarbij zich
direct op weerganghoogte een poortkamer bevond. Maar het is twijfelachtig of de Romeinen het aan
de voorzijde aandurfden zo laag boogvensters aan te brengen. Dat deden ze bij vergelijkbare hoogtes
bijvoorbeeld niet in het Praetoriaanse kamp in Rome. Het is daarom aannemelijker dat een
tussenkamer werd aangebracht, vergelijkbaar met de zijvleugels van de Heliniumpoort. Een dergelijke
oplossing is ook in Xanten voor de enkelvoudige poort gereconstrueerd. De hoogte van de toren was
dan hetzelfde als bij de Heliniumpoort. Zo’n hoogte zou tevens beter passen bij het relatief zware
fundament. Mogelijk bevonden zich aan de voorzijde van deze tussenkamer twee schietspleten met
eronder ruimte voor een 0,6 meter hoog bouwinschrift. Net als bij de Heliniumpoort bevond zich dan
op ongeveer 6,5 meter hoogte de vloer van de poortkamer. Ook hier is de beschikbare breedte circa
zes meter, zodat er aan de voorzijde wederom voldoende ruimte was voor drie boogvensters. Aan de
achterzijde is een zelfde aantal aannemelijk. Aan de zijkant was de binnenmaat circa 3,6 meter
waarmee er net genoeg ruimte was voor twee vensters. In lijn met de Heliniumpoort, bevond zich aan
de bovenzijde wellicht een kanteeldak (afb. 9.22 en 9.23). Het geschatte gewicht bedraagt een
acceptabele 1,7 kilo per vierkante centimeter.165
Tussen de voor de kleine poort gevonden “stukken van den bovenbouw” bevond zich mogelijk een
inscriptiefragment van 10,5 bij 26,5 centimeter (afb. 1.16). De inscriptie vermeldt waarschijnlijk een
gemeenteraadslid en is daarmee van grote betekenis. Holwerda noemt in zijn opgravingsverslag geen
exacte vindplaats terwijl de inscriptie om duistere redenen in zijn eindverslag zelfs ontbreekt. Gelukkig
is de steen nog wel voorhanden in het Rijksmuseum van Oudheden. Een verband met de kleine poort
is goed mogelijk. Holwerda vermeldt de vondst namelijk in 1910 toen hij vooral houten huizen in insula
I opgroef. Een dergelijke stenen inscriptie ligt daar niet voor de hand. De enige dat jaar opgegraven
stenen structuren waren de voorzijde van de kleine stadspoort en de stadsmuur, afgezien van wat
losse stenen in een afvoergreppel.166 In stadsmuren zelf waren inscripties niet gebruikelijk.167 Het is
daarom goed mogelijk dat het een bouwinscriptie is zoals die bij stadspoorten veel voorkwamen.
Mogelijk is de inscriptie pas bij het wassen ontdekt en was in dat stadium al niet meer bekend dat het
stuk kalksteen van de poort kwam. Dat zou kunnen verklaren dat Holwerda de inscriptie niet bij de
poort vermeldt.
De steen is gemaakt van Lotharingse kalksteen, een voor het uithakken van een inscriptie zeer
geschikte steensoort uit de omgeving van Metz die veel voor inscripties is gebruikt. Interessant
genoeg is in Alphen aan den Rijn bij een Romeinse poort een bouwinscriptie gevonden die de poort
(‘PORTA’) expliciet noemt. De steen uit Alphen is 10 tot 11 centimeter dik, vergelijkbaar met de dikte
van 11 centimeter in Voorburg, en van dezelfde steensoort. De steen uit Alphen was over de volle
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hoogte bewaard (58 centimeter ofwel twee voet) en bestond uit vijf regels tekst. Ook was zichtbaar dat
de inscriptie was opgebouwd uit minimaal twee rechthoekige platen. Met circa 7 centimeter waren de
letters groter dan in Voorburg, waar de letterhoogte 4,5 centimeter bedroeg.168 De bescheiden
Voorburgse letterhoogte zou kunnen passen bij de relatief lage doorgang van de poort.
De eerste leesbare regel van de Voorburgse inscriptie bevat de tekst ---DEC.MVN---, wat Bogaers
aanvult tot DEC(urio) MVN(icipii), ofwel gemeenteraadslid van een municipium (afb. 1.16).169 De
bouwinscriptie zou dan verwijzen naar een gemeenteraadslid van Voorburg omdat er in de omgeving
geen andere nederzetting met een dergelijke gemeenteraad bestond. Bogaers meende zelfs dat in de
volgende regel de letters “ANI” op Forum Hadriani betrekking hadden. Maar als de twee woorden bij
elkaar horen, zou de bouwinscriptie erg smal zijn. Bovendien heeft Waasdorp erop gewezen dat
sprake zou zijn van een vreemde vermenging van titels, aangezien op ander formele inscripties uit de
omgeving (twee mijlpalen) voor het municipium de officiële titel Municipium Aelium Cananefat(i)um
wordt gebruikt. Deze aanvulling van Bogaers is dan ook niet erg geloofwaardig.170 Dat neemt
overigens niet weg dat het hier waarschijnlijk een raadslid van Romeins Voorburg betreft. Volgens
juridische geschriften mocht op een gebouw alleen de naam staan van de keizer of van de persoon die de
bouw financierde. Dat zou betekenen dat het bij de inscriptie behorende gebouw was gefinancierd door
een Voorburgse gemeenteraadslid.171 Het is in ieder geval van andere Romeinse steden bekend dat
stadsbestuurders regelmatig dit soort bouwprojecten sponsorden om hun eigen populariteit te
vergroten.172
Holwerda suggereert dat boven de poort een bronzen inscriptie hing. Die indruk wekt althans zijn
vondstbeschrijving uit 1910: “Het fragment van een rechte lijst, die een dito plaat vermoedelijk met
inscriptie moet hebben omsloten. Zij werd gevonden bij de poort, waar zij waarschijnlijk boven
gehangen heeft, en wel met nagels bevestigd, zooals uit een gaatje in een der hoeken nog te zien
is”.173 Derks wijst er echter op dat het hoogst ongebruikelijk is dat bouwinscripties in brons worden
uitgevoerd.174
De havenpoort
In hoofdstuk 6 is aangegeven dat Reuvens in 1830 mogelijk de restanten heeft gevonden van de
zuidelijke stadsmuur met een westelijke toren van de havenpoort. Een schets in het dagboek van
Reuvens geeft aan hoe de restanten met een beperkt aantal sleuven zijn onderzocht, wat in
combinatie met de zeer korte omschrijving de interpretatie onzeker maakt (afb. 9.24).175 Maar het is
wel een goede mogelijkheid. De poort lijkt twee fasen gekend te hebben. In de eerste fase lijken twee
rechthoekige torens tegen de achterkant van de stadsmuur gebouwd te zijn zodat de poort afwijkend
van de Heliniumpoort helemaal niet buiten de muur stak. Dat was ook bijvoorbeeld de situatie bij de
havenpoort in Keulen waar de slechts vier meter brede kade een reden lijkt te zijn geweest, wat ook in
Voorburg een rol gespeeld kan hebben.176 In de tweede fase lijkt de poort halfronde torens gekregen
te hebben die wel uitstaken.
Op de veronderstelde plek van de poortopening vond Reuvens geen muurspoor, wat zou kunnen
kloppen met de aanwezigheid van een doorgang op deze plek. De buitenmaatse breedte van het
fundament van de mogelijke westelijke poorttoren is op basis van extrapolatie op ongeveer zeven
meter geschat. De oorspronkelijke buitenmaatse diepte van een rechthoekige poorttoren zou
ongeveer vijf meter zijn geweest, wat later met de halfronde aanvulling bijna acht meter zou zijn
geworden. De breedte van de doorgang is onbekend. Puur op basis van de symmetrie rond het tracé
van de hoofdweg, is de afstand tussen de fundamenten van de twee poorttorens op ongeveer vijf
meter geschat. Dat is iets meer dan de 4,5 meter bij de Heliniumpoort, maar de poorttoren van de
mogelijke havenpoort lijkt ook iets breder geweest te zijn wat een iets grotere proportie suggereert.
Het fundament van de havenpoort zou dan in totaal ongeveer negentien meter breed zijn geweest
tegen bijna veertien meter voor de Heliniumpoort, dat is ongeveer een derde groter.
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Het uiterlijk van de havenpoort kan in de eerste fase vergelijkbaar zijn geweest met die van de
Heliniumpoort, maar dan met iets ruimere proporties. Met de veronderstelde breedte van de doorgang
was er net als bij de Heliniumpoort ruimte voor slechts één doorgang. Met de mogelijke verbouwing tot
een poort met halfronde torens kan de opzet van de poort vergelijkbaar zijn gebleven, dat wil zeggen
met een poortkamer over de gehele breedte en met daarboven over de volle breedte een plat dak met
kantelen. Dat poorttype met halfronde torens is zeer goed bewaard gebleven in Rome met daar als
fraaiste voorbeelden de Porta Appia en Porta Ostiensis. Andere voorbeelden zijn stadspoorten in
Londen, Lincoln en Colchester. Doorgaans bevonden zich bij torens van het Voorburgse formaat in de
halfronde torens elke drie vensters: één in het midden en twee aan weerszijde daarvan. Boven de
poortdoorgang was bij deze breedte net als bij de Heliniumpoort het aantal van drie vensters
gebruikelijk. Overigens dient opgemerkt te worden dat de interpretatie als stadspoort bij de schamele
door Reuvens opgegraven resten niet zeker is.
De overige poorten
Defensief was het niet verstandig alle wegen van poorten te voorzien. Keulen bezat in een ommuring
van 3,9 kilometer lengte negen poorten, dat is gemiddeld een poort om de bijna vijftienhonderd voet of
ruim vierhonderd meter. Een zelfde beeld levert Pompeji. Daar was de circa drie kilometer lange
ommuring voorzien van zeven of waarschijnlijk acht poorten, dus ook één poort om de ongeveer
vierhonderd meter.177 In de jongere en veel langere stadsmuur van Rome bedroeg de afstand tussen
de poorten gemiddeld een kilometer.178 Op basis van dit schema zou een totaal van vier poorten in
Voorburg redelijk passen bij het beeld in Keulen en Pompeji. In Voorburg zou dat resulteren in één
poort per zijde. Maar omdat in de westelijke Voorburgse muur al twee poorten zijn aangetroffen, paste
per strekkende meter in de Voorburgse bouwplanning kennelijk een groter aantal poorten.
De ligging van de Heliniumpoort (poort 1, afb. 4.2) in Voorburg is begrijpelijk omdat zich daar de
toegang tot de hoofdweg van Forum Hadriani bevond. En via de kleine westpoort (poort 2, afb. 4.2)
kon de weg over de strandwal als doorgangsweg door de stad gevoerd worden. De afstand tussen
beide poorten was nagenoeg driehonderd Romeinse voet.179 Het is onzeker of er in dezelfde
westmuur ook zuidelijker nog poorten zijn geweest bij de decumanus 3 en 4. In hoofdstuk 5 is bij de
bespreking van de maatvoering van de wegen aangegeven dat er bij de decumanus 4 in de westelijke
muur mogelijk een doorgang was, mogelijk in de vorm van een zogeheten poterne (minipoort). De
daar door Holwerda opgegraven verdikking van de stadsmuur zou daar een onderdeel van geweest
kunnen zijn (afb. 6.20). Gezien de onzekerheid kunnen deze mogelijke poorten het beste aan het eind
van de nummering van de poorten worden toegevoegd: de mogelijke poorten 10 en 11 (afb. 4.2).
Op de noordmuur kwamen vier wegen uit (cardo 1 t/m 4). Gezien het verwachte aantal poorten,
bevond zich hier mogelijk alleen een poort bij de hoofdweg (cardo maximus). Maar er kan zich ook
een extra poort (poort 3) hebben bevonden bij de cardo 1 omdat die ongeveer aansluit op de
Binckhorstlaan. Daar in de buurt lag mogelijk een weg over de strandwal inde richting van de kust. En
het muurwerk is op die plek over een lengte van twaalf meter niet opgegraven, wat voldoende ruimte
laat voor een kleine poort. Het valt op dat de grachten aan weerszijden niet in elkaars verlengde
liggen, een afwijking die ook kenmerkend is voor de twee opgegraven poorten in de westmuur (afb.
9.26).180 Het is van belang dat de buitenste gracht verspringt. Een onderbreking in de binnenste gracht
zou namelijk nog uit de eerste fase kunnen dateren toen er nog geen stadsmuur was. De buitenste
hangt vermoedelijk met de aanleg van de stadsmuur samen. Overigens is voorzichtigheid geboden
omdat Holwerda de tegenoverliggende sporen in twee verschillende campagnes onderzocht en
slechts een klein puntje van de buitenste gracht aangeeft. Hij kan de sporen dus verkeerd
geïnterpreteerd hebben.181 Als hier al een poort stond, zal die waarschijnlijk van het kleine type zijn
geweest, vergelijkbaar met de kleine westpoort. Iets oostelijker vond Reuvens een verdikking van de
stadsmuur die ook met een poort te maken zou kunnen hebben. Maar blijkens de hoogtemetingen van
Reuvens was de stadsmuur hier dieper uitgegraven. Ten oosten van de verdikking geeft Reuvens
voor de bewaarde hoogte van het fundament van de stadsmuur vrij constant hoogtes rond de 0,3 tot
0,4 meter boven NAP.182 De onderkant van het fundament lag ongeveer 0,2 meter beneden NAP
zodat het fundament tot ongeveer een halve meter hoogte was bewaard. Bij de verdikking geeft
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Reuvens daarentegen aan dat het fundament op twee punten nog maar tot 3 centimeter beneden
NAP is bewaard.183 Het is dus goed denkbaar dat het fundament hier vergaand was uitgebroken
waardoor Reuvens de restanten van het uitbraakspoor als een verdikking weergaf.
De volgende dwarsweg zal zeker een poort hebben bezeten (poort 4) aangezien hier een
hoofdweg lag, de cardo maximus. Het is mogelijk geen toeval dat de perceelgrens tussen het
voormalige landgoed Arentsburgh en het aangrenzende trapveldje juist ter hoogte van de stadsmuur
het hart van de vermoedelijke poortdoorgang kruist. Indien de poort op die plek is blijven staan kan het
na de Romeinse tijd een toegang zijn gebleven, een pad dat later perceelgrens is geworden. Ook is
het mogelijk dat dit de beste plaats was voor de sloot die langs de perceelgrens lag aangezien zich
hier geen aarden wal bevond. Bovendien is het denkbaar dat net als mogelijk bij de havenpoort het
poortfundament bij de doorgang onderbroken was.184 Men zou dan voor een sloot of greppel als
terreinscheiding het punt van de minste weerstand hebben opgezocht. Holwerda kwam bij een
proefonderzoek in 1909 onder de Arentsburghlaan in het verlengde van de muur een grote massa
puin tegen.185 Dat kunnen restanten van de poort zijn geweest. Maar er zijn ook aanwijzingen dat de
Arentsburghlaan zelf in de 18e eeuw met Romeins puin is verhard zodat de betekenis hiervan een
bron van speculatie blijft.186
Wat betreft de oostelijke muur is het aannemelijk dat zich tegenover de kleine westpoort en de
Heliniumpoort ook poorten bevonden aan de andere uiteinden van de cardo 1 en 2. Indien sprake was
van een latere stadsuitbreiding, zullen deze twee poorten daarbij zeker zijn verplaatst (poort 5/6A en
5/6B). De kleine oostpoort (poort 5, afb. 4.2) aan de cardo 1 was wellicht van het kleinere type, terwijl
de grote oostpoort (poort 6, afb. 4.2) aan de cardo 2 (cardo maximus) van het grotere type geweest
zal zijn. De mogelijke eerste versies (poort 5A en 6A) kunnen beide nog veilig onder het gras liggen
aan de westrand van het Diaconessenhuis. Het is zeer spijtig dat er geen archeologische begeleiding
was bij het uitbreiden van de polikliniek in 1988 omdat daar volgens de reconstructie de onderbreking
in de grachten voor de latere kleine oostpoort lag (poort 5B). De laatste versie van de grote oostpoort
(poort 6B) bevindt zich waarschijnlijk onder de oostelijke vleugel van het ziekenhuis of misschien
(deels) direct ten zuiden daarvan. Het is onzeker of er nog een oostelijke poort dichter bij de Vliet was
(poort 7, afb. 4.2).
In de zuidelijke muur zal er ongetwijfeld een poort aan het eind van de hoofdweg (cardo maximus)
zijn geweest (poort 9, afb. 4.2). Misschien zijn schamele restanten van deze havenpoort in 1830 door
Reuvens opgegraven, maar zeker is dat niet (afb. 6.16, 9.24 en 9.25). Gezien de ligging op ongeveer
een derde van de muurlengte, zou een tweede poort aan het eind van de cardo 4 gelegen kunnen
hebben (poort 8). Zo’n poort was waarschijnlijk van het kleine type zoals dat aan de waterkant in
Xanten is opgegraven.
Alles bij elkaar is dus sprake van wellicht drie of vier grote poorten en drie tot zes kleinere poorten.
Met in totaal zes tot negen poorten op ongeveer 1,5 kilometer muurlengte, bedroeg de gemiddelde
afstand honderdvijftig tot tweehonderdvijftig meter. Dat is relatief gezien twee tot driemaal zoveel
poorten als in Keulen en Pompeji.
Het is tot slot denkbaar dat de muur ook was versterkt met tussentorens zonder doorgang, zoals
onder meer in Xanten, Keulen, Tongeren en waarschijnlijk de stad bij Nijmegen het geval was. In
Nijmegen is een muurtoren opgegraven op circa tien meter afstand van de zuidwesthoek van de
Romeinse stad. Volgens de opgravers was het geen poort zodat het om een tussentoren zou gaan.187
Tussentorens zijn ook bekend van grotere forten met een ommuring waarvan de omvang vergelijkbaar
was met die van Forum Hadriani, zoals het legioensfort in Nijmegen, maar ook het kleinere fort bij
Vechten. In Voorburg zijn dergelijke tussentorens tot nu toe niet ontdekt. Dat neemt niet weg dat ze
bijvoorbeeld net als in Xanten, Keulen en Tongeren aan het eind van de wegen gelegen kunnen
hebben waar er geen poort was. Die delen van de Voorburgse stadsmuur zijn namelijk nog niet
opgegraven.
In genoemde steden kwamen tevens hoektorens voor. Misschien heeft Reuvens in 1830 direct ten
westen van de insteekhaven zo’n hoektoren opgegraven, maar die interpretatie is zeer onzeker (afb.
6.15). In de enige goed onderzochte hoek in het noordwesten van de stadsmuur trof Holwerda in 1910
aan de binnenzijde van de muur twee “contreforten” aan die eventueel van een kleine hoektoren
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afkomstig kunnen zijn (afb. 9.4). Deze waren ter hoogte van het fundament ongeveer anderhalve
meter breed en zes decimeter lang. De wand van de opgravingsput lijkt hier vlak achter de muur te
liggen zodat een restant van zo’n hoektoren buiten de opgraving gelegen kan hebben (afb. 9.4). De
hartafstand tussen de twee “contreforten” bedroeg circa drie meter en de buitenmaatse breedte circa
vierenhalve meter. Het zou om een relatief kleine toren gaan met aan de voorzijde van de toren
slechts ruimte voor één venster.188 In 1992 is door de ROB waarschijnlijk de noordoosthoek van de
eerste stadsverdediging opgegraven. Maar de achterliggende stadsmuur lag waarschijnlijk net buiten
de opgravingsput (afb. 4.10 en 4.12). Daarbij valt niet uit te sluiten dat eventuele hoektorens een
latere aanvulling zijn en in de eerste fase van de stadsmuur nog niet voorkwamen. Eventuele
hoektorens en tussentorens zouden net als de poorten genummerd kunnen worden, en wel met
Romeinse cijfers om ze te onderscheiden van de poortnummers. De mogelijke hoektoren die
Holwerda opgroef zou dan als beginpunt van de nummering met toren I aangeduid kunnen worden.
Romeinse poorten droegen blijkens oude teksten en inscripties namen. Vaak werden ze samen
met de bijbehorende uitvalsweg naar de eerstvolgende grote plaats genoemd. Dat was bijvoorbeeld in
Rome bij waarschijnlijk vijftien van de achttien stadspoorten het geval. Zo voerde in Rome de Via
Ostiensis vanaf de Porta Ostiensis naar de havenstad Ostia. Evenzo stond in Grenoble de poort
waardoor de weg naar Vienne liep bekent als Porta Viennensis en de poort richting Rome als de Porta
Romana. Romepoorten zijn ook bekend uit Pompeji en waarschijnlijk Marseille. Andere voorbeelden
zijn de Porta Vercelliana in Milaan en de Porta Volturnensis in Capua. Poorten werden ook wel naar
geografische elementen genoemd. Zo verwees in Rome de Porta Pinciana naar de berg Pincius, en in
Forum Sempronii verwees de Porta Gallica naar een gebied. Soms kwamen niet-geografische namen
voor, waarbij er nogal al wat voorbeelden zijn van godennamen, zoals de Jupiterpoort of
Herculespoort.189
Omdat de Romeinse namen vaak verloren zijn geraakt, bedenken archeologen soms nieuwe
namen zoals in Xanten. Op die basis is de grote Voorburgse poort van de moderne naam
Heliniumpoort voorzien omdat de weg richting het Helinium (de brede Maasmonding) liep.190 De kleine
westelijke poort zou met Decuriopoort aangeduid kunnen worden naar de inscriptie die vermoedelijk
bij de poort is gevonden. Verder kan de grote oostpoort de Romepoort worden genoemd, omdat hier
een route naar Rome begon. Voor de kleine oostpoort is Rijnpoort een bruikbare naam. Verder zijn
voor de twee poorten aan het uiteinde van de andere hoofdweg (cardo maximus) de namen
Havenpoort (zuidkant) en Zeepoort (noordkant) toepasselijk.
De bouwinspanning
Dat de kleine poort mogelijk uit eigen middelen werd gefinancierd door een gemeenteraadslid,
illustreert dat de publieke middelen in het algemeen beperkt waren. Dat verklaart mede dat dieper in
het binnenland gelegen steden pas in de tweede helft van de 3e eeuw een ommuring kregen, dus veel
later dan voor Forum Hadriani wordt verondersteld. De aanleg van een stadsmuur met stadspoorten
was een kostbare aangelegenheid. Vermoedelijk beperkte de ommuring zich in de eerste fase tot de
oude stadsgrens. Met circa 1,2 kilometer muurlengte werd daarmee een gebied van bijna 11 hectare
omsloten. Waarschijnlijk in het begin van de 3e eeuw is dit oppervlak uitgebreid tot ongeveer 14
hectare met een circa 1,5 kilometer lange stadsmuur. Die laatste omvang is de basis voor
onderstaande berekeningen.
Dankzij de Voorburgse reconstructies valt enigszins een beeld te vormen van de omvang van zo’n
project. Daarbij had Voorburg ten opzichte van grotere steden het nadeel dat de stad kleiner was. De
omtrek van een oppervlak neemt namelijk minder snel toe dan het oppervlak zelf.191 Een klein
oppervlak vereist dus een relatief lange ommuring. Dat laat zich met een vergelijking goed illustreren.
Met een geschat oppervlak na de uitbreiding van rond de 14 hectare had Voorburg een ommuring
nodig van circa 1,5 kilometer. Met ruim het dubbele hiervan (circa drieënhalve kilometer) was het
mogelijk de stad Xanten te ommuren, een stad die ongeveer zesmaal zo groot was, en in Rome was
de verhouding nog anders. Het verschil laat zich illustreren aan de hand van het aantal meters
muurlengte dat nodig was om één hectare te beschermen (tab 9.3). Hieruit blijkt (tab. 9.3 onderste
regel) dat per beschermde hectare in Voorburg tweemaal zoveel muurlengte nodig was dan in Xanten,
driemaal zoveel als in Tongeren, vijfmaal zoveel als in Trier en zelfs achtmaal zoveel als in Rome.
Deze berekening maakt duidelijk dat de Voorburgers verstandig moesten omgaan met hun middelen,
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temeer omdat er in de directe omgeving geen natuursteen voorhanden was. Daar waar in steden als
Rome en Trier werd gekozen voor een drie meter dikke vrijstaande muur met een weerganghoogte
van circa zes meter, kozen de Voorburgers voor een lagere walmuur die aanzienlijk minder steen
vereiste. De 10-plus regel leert dat bij dit muurtype het steenverbruik meer dan evenredig met de
muurhoogte toenam. Zo bevat het opgaande muurwerk van de Trierse stadsmuur per strekkende
meter maar liefst zes maal zoveel steen als die van Voorburg.192 Daar stond tegenover dat de
benodigde muurlengte in Trier per hectare ommuurd terrein slechts een vijfde was.193 Per saldo waren
de Voorburgers per te beschermen hectare stadsgebied dus ongeveer een gelijke hoeveelheid steen
kwijt, en hadden ze daarvoor een minder imposante ommuring. Gezien die schaarste is het
aannemelijk dat bij de uitbreiding van de stadsmuur stenen uit het opgegeven deel opnieuw gebruikt
zijn.
Gerekend per inwoner was het verschil met grotere steden mogelijk nog aanzienlijker. De
bevolkingsdichtheid in Voorburg was namelijk waarschijnlijk lager dan in een dichtbevolkte stad als
Keulen, zodat er in Voorburg minder mensen per hectare woonden. Verderop wordt die dichtheid voor
Forum Hadriani geschat op circa tachtig inwoners per hectare, zodat op circa 14 hectare sprake was
van ruim duizend inwoners. Met circa 1,5 kilometer muurlengte is dat ongeveer anderhalve meter
stadsmuur per inwoner. Indien in bijvoorbeeld Trier de bevolkingsdichtheid tweemaal zo hoog was,
kon daar worden volstaan met slechts een tiende daarvan, ofwel anderhalve decimeter stadsmuur per
inwoner. In Trier werd gezien de dikte en hoogte van de muur per strekkende meter zesmaal zoveel
steen verbruikt. Desondanks was de Voorburger per inwoner nog de helft meer aan steen kwijt.
Daarboven kwam nog dat in Voorburg per strekkende meter meer poorten zijn gebouwd dan
bijvoorbeeld in Keulen, zoals hierboven verondersteld.
De hoeveelheid benodigd bouwmateriaal en de bouwinspanning was aanzienlijk voor de inwoners
van Forum Hadriani. Zo waren naar schatting circa twintig- tot dertigduizend heipalen nodig. Dat is
goed voor zo’n tweehonderd tot driehonderd kubieke meter hout.194 Verder valt op basis van de
berekende doorsnede te berekenen dat de muur zelf inclusief fundering per strekkende meter zes tot
negen kubieke meter steen en mortel bevatte. Dat is voor de gehele muur zo’n 8.500 tot 13.000
kubieke meter exclusief de poorten.195 Inclusief de in de volgende alinea geschatte circa 1.500
kubieke meter steen voor de poorten, kwam het totaal in de buurt van de 10.000 tot 15.000 kubieke
meter steen uit. Daarbij kwamen mogelijk nog enkele tussentorens, maar dat verandert gezien het
indicatieve karakter van de berekening weinig aan de schatting van het totale steenverbruik voor de
verdedigingswerken.
Bovendien moest grond worden verzet. Met gemiddeld anderhalf meter diepe grachten en een
breedte op het loopniveau tussen de vijf en zes meter, was de inhoud per strekkende meter voor twee
grachten negen kubieke meter. Dat is over 1,5 kilometer lengte in totaal 13,500 kubieke meter grond.
Daarvan was de helft vermoedelijk al gegraven tijdens de aanleg van de binnenste gracht in de
beginfase van Forum Hadriani. De wal achter de stenen stadsmuur was per strekkende meter goed
voor ongeveer achttien kubieke meter.196 Dat is in totaal bijna 30.000 kubieke meter, waarvan
ongeveer de helft uit d grachten afkomstig kan zijn geweest en de andere helft van elders aangevoerd
moest worden.
Shirley heeft een gedetailleerde berekening gemaakt van de arbeidsinspanning voor een
vergelijkbare muur, namelijk de muur van het legioensfort bij Inchtuthil. Voor de iets grotere en langere
muur van Inchtuthil was naar schatting bijna 14.000 kubieke meter steen nodig, en 340.000 manuren
voor de bouw.197 Het gereconstrueerde bouwvolume van de Voorburgse stadsmuur bij de
vermoedelijke muurdikte van 0,8 meter bedraagt ongeveer tweederde hiervan, zodat de
bouwinspanning naar evenredigheid ruim 200.000 manuur geweest kan zijn. Daarbij schat Shirley dat
met alle indirecte arbeid, waaronder het werk in de steengroeven en het transport, de
arbeidsinspanning al snel verdubbelt.198 Zeker omdat de stenen in Voorburg van ver moesten komen,
is een zeer ruwe inschatting van circa 500.000 manuren zeker niet te hoog.
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Voor de stadspoorten valt ook een ruwe inschatting te maken. De grote westpoort bevatte een
steenmassa van zo’n 300 kubieke meter, inclusief fundament. Voor vier Heliniumpoorten was het
volume dus naar schatting zo’n 1.200 kubieke meter steen. Daarnaast waren er naar schatting nog
twee tot vijf kleinere poorten. Voor de opgegraven kleine poort bedroeg inclusief fundament de
geschatte bouwmassa zo’n 170 kubieke meter steen. Voor twee tot vijf kleine poorten is de massa dan
zo’n 350 tot 850 kubieke meter. En voor alle poorten bij elkaar komt de totale steenmassa dan uit op
ongeveer 1.500 tot 2.000 kubieke meter. Dat strookt goed met berekeningen van Shirley die voor de
vier grote poorten van het legioensfort in Inchtuthil een volume van totaal 1.000 kubieke meter steen
berekent met een bouwtijd van 50.000 directe manuren.199 Voor de Voorburgse poorten zou dat naar
evenredigheid 75.000 tot 100.000 manuren vergen.
Deze indicatieve berekeningen geven ook een gevoel voor het benodigde aantal bouwers. Zoals
gezegd was mogelijk sprake van dreigende omstandigheden zodat het streven kan zijn geweest de
poorten en muur binnen één bouwseizoen neer te zetten. Dat dergelijke bouwtijden konden worden
gehaald, illustreert de berekening van de bouw van de Porta Nigra die zeker vier maanden heeft
geduurd.200 Verder is dankzij een inscriptie bekend dat ongeveer een half jaar nodig was om de
stadsmuur van Verona te verhogen.201 De noordelijke weersomstandigheden maken het doorgaans
alleen mogelijk in de periode april tot midden oktober te metselen, dat is ruim een half jaar.202
Uitgaande van gemiddeld acht werkuren per dag, gaat het bij de Voorburgse stadspoorten in totaal
om zo’n 9.000 tot 12.000 mandagen. Indien de bouw een vol werkseizoen van tweehonderd
werkdagen in beslag nam, zou voor de poorten een ploeg van circa vijfenveertig tot zestig man
voldoende zijn geweest.203 Om daarnaast de Voorburgse stadsmuur (ruim 200.000 manuren) in één
seizoen neer te zetten, was met tweehonderd werkdagen op de bouwplaats een ploeg van
honderdvijfentwintig man nodig. Dat is voor de totale verdedigingswerken in één seizoen zo’n
honderdvijfenzeventig man. En voor de vermoedelijke eerste ommuring was dat naar evenredigheid
zo’n honderdvijftig man. Daarnaast was naar schatting zeker nog zo’n hoeveelheid nodig voor zaken
als steenwinning en transport. Met zo’n inzet was het mogelijk de klus in één bouwseizoen te klaren.
Maar er zijn ook voorbeelden van projecten die jaren in beslag namen wat met een kleinere
bouwploeg in Voorburg ook het geval geweest zou kunnen zijn. Vertaald per inwoner was de totale
bouwinspanning voor poorten en stadsmuur in ieder geval aanzienlijk. Uitgaand van de circa duizend
inwoners, is de inspanning per inwoner:





30 heipalen
10 kubieke meter steen en mortel
30 kubieke meter grondverzet
300 manuren (circa drie maanden)

Ook valt in te schatten hoe omvangrijk de transportinspanning geweest moet zijn bij de aanleg van de
oorspronkelijk ongeveer 1,2 kilometer lange stadsmuur. De transportinspanning voor de uitbreiding
met 0,3 kilometer tot totaal 1,5 kilometer kan ongeveer een kwart daarvan zijn geweest. Het
steenverbruik voor de eerste stadsmuur valt te schatten op 8.000 tot 12.000 kubieke meter steen.
Blijkens opgravingen kon een gemiddeld rivierschip zo’n vijftig ton transporteren. Met een gewicht van
2,5 ton per kubieke meter, is dat 20 kubieke meter steen per scheepslading. De 8.000 tot 12.000
kubieke meter zou dan goed zijn voor 400 tot 600 scheepsladingen.204 De afstand van het Brohltahl,
de omgeving waar in de Romeinse tijd veel tufsteen werd gewonnen, tot Voorburg was circa
vierhonderd kilometer. In hoofdstuk 17 wordt geschat dat een rivierschip stroomafwaarts een
gemiddelde snelheid van 40 kilometer per dag kon bereiken, wat zou betekenen dat de lading
ongeveer tien dagen onderweg was, waarna de boot enkele malen zolang nodig had voor de terugreis
stroomopwaarts. Een schip kon zo grofweg iedere maand een nieuwe lading brengen. Indien
tweederde van het seizoen gevaren kon worden, zouden er tegelijkertijd zo’n 60 tot 85 schepen nodig
zijn om het materiaal met ieder zeven keer op en neer varen in een jaar tijd aan te voeren.205

199

Shirley 2000,78-79 en table D; vergelijkbaar is de circa 250 m3 die Driessen 2007,247 berekent per poort van het Nijmeegse
legioensfort.
200
Geyer 1999,141 noot 329.
201
Richmond 1971,30 en noot 1; Geyer 1999,144; CIL V 3329.
202
Birley,1977,163.
203
Shirley 2001,125: 30 werkweken van 8 uur/dag.
204
Tonnage De Weerd 1988,208-209 en Moeyes 2007,156; Driessen 2007,124-125 hanteert voor Nijmegen een iets lager
tonnage van 35 ton per schip, maar stelt abusievelijk het aantal scheepsladingen een factor 1.000 te hoog.
205
Namelijk 400/7 (=57) tot 600/7 (=86).

421

Maandelijks 60 tot 85 schepen zou bij een gelijke spreiding goed zijn voor twee tot drie schepen per
dag.
Al met al was het een aanzienlijke inspanning om Forum Hadriani te beschermen met een
stadsmuur met zes tot negen poorten. Zo’n tweehonderd scheepsladingen steen en een kwart jaar
arbeid per inwoner waren de tol die betaald moest worden. Dat de Voorburgers dit alles er voor over
hadden, geeft aan hoeveel het waard was huis en haard te beschermen. Deze objecten binnen de
ommuring zijn onderwerp van de volgende hoofdstukken, te beginnen met de woningen.
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H 10 DE GEWONE WONINGEN
De huizen in Forum Hadriani geven voor het eerst een goed inzicht in de behuizing in een Romeinse
stad in Nederland. Maar ook internationaal zijn de resultaten van belang omdat er in Voorburg een
groot aantal plattegronden van gewone huizen tevoorschijn is gekomen. In veel andere Romeinse
steden is met name veel bekend van de rijkere onderkomens en is weinig bekend van de behuizing
van de gewone stedelingen.206 In de komende hoofdstukken 10 - 13 over de huizen van Forum
Hadriani, is er in het laatste hoofdstuk 13 ook aandacht voor zo’n stadsvilla. Maar in de daaraan
voorgaande hoofdstukken 10 – 12 wordt een beeld getoond van de huizen waarin de meeste
Voorburgers woonden, gebaseerd op een vijfentwintigtal vrij complete plattegronden. Met in het
achterhoofd het plan om delen van Forum Hadriani in de toekomst te reconstrueren, is er ruime
aandacht voor bouwkundige details.
In dit eerste hoofdstuk 10 wordt aandacht besteed aan de houten huizen in de goed onderzochte
insula II, aangevuld met enkele details van vergelijkbare huizen in insulae I en III. Ze geven een
zeldzaam goed inzicht in het leven van het gewone stadsgezin. Met de reconstructie van het uiterlijk in
het volgende hoofdstuk 11 krijgt dat beeld nog extra reliëf. Aan het slot van dit hoofdstuk wordt kort
stilgestaan bij mogelijke huizen in insulae VI, IX, X en XV, maar daarover is veel minder bekend. Na
de reconstructie in hoofdstuk 11, komen in hoofdstuk 12 de huizen in insula VII en VIII aan bod die
groter waren en bovendien een proces doormaakt waarin steeds meer bouwdelen in steen werden
uitgevoerd. Ook valt in insula VIII wat meer te zeggen over de ambachten die werden uitgeoefend. Tot
slot gaat in hoofdstuk 13 de aandacht uit naar de stadsvilla in insula VII.
In het begin van hoofdstuk 19 wordt bij de reconstructie van het aantal inwoners van Forum
Hadriani, het totale aantal huizen na de stichting op ongeveer honderdvijftig geschat. Vermoedelijk is
dat toegenomen tot circa tweehonderd na de stadsuitbreiding rond de overgang van de 2e naar de 3e
eeuw. Dat laatste komt redelijk in de buurt van de ongeveer tweehonderdvijftig huizen in het ongeveer
even grote Cosa dat iets minder ruim was opgezet dan Forum Hadriani.207 Met een vijfentwintigtal
onderzochte Voorburgse huizen is dus slechts een zesde tot een achtste onderzocht. Bij de
bespreking van de welvaartsverdeling in hoofdstuk 19 wordt aangegeven dat de opgegraven huizen
waarschijnlijk toch een redelijk representatieve steekproef vormen. Het geschetste beeld is daarmee
van groot belang. Elders in ons land zijn namelijk alleen geïsoleerde waarnemingen van Romeinse
stadswoningen gedaan. Ook in de omringende landen is de informatie beperkt.208 Alvorens op de
huizen zelf in te gaan, wordt in een korte inleiding bewust afstand genomen van het beeld van het
moderne wonen om daarmee ontvankelijker te zijn voor de Romeinse situatie.
Anders wonen
Alvorens de Romeinse woonhuizen in Voorburg nader te bestuderen, is het goed het moderne beeld
van wonen los te laten. De verschillen gaan verder dan praktische zaken als het onbekend zijn met
huisnummers bij de Romeinen. Wallace-Hadrill benadrukt dat de Romeinen anders met het wonen
omgingen dan tegenwoordig gebruikelijk is in grote delen van het voormalige Romeinse gebied. Zo
was er veel minder privacy en waren er bijvoorbeeld geen aparte speelkamers en slaapkamers voor
de kinderen. In plaats van beslotenheid, was er met vele doorkijkjes juist een grote transparantie. Ook
bestond geen strikte scheiding tussen woning en werkplek. Met de schaarste aan centrale
werkplaatsen, hadden veel stedelingen hun werk aan huis. Ook de vrouwen voerden thuis
productiewerk uit zoals het spinnen van wol. Het betekende dat wonen, werken en slapen in één
ruimte heel gewoon was.209
Ook is het belangrijk het statische beeld los te laten. Brand stelt dat een woning niet bekeken
dient te worden als één object met één levensduur. Het huis bestaat uit verschillende elementen die
een zeer uiteenlopende levensduur kunnen hebben. Oplopend van zeer permanent tot uiterst flexibel
onderscheidt Brand bouwkundig zes niveaus (6 S-en): Site (bouwkavel), Structure (fundering en
draagconstructie), Skin (bekleding van bodem, wand en dak), Service’ (voorzieningen zoals
waterleiding, riool en heteluchtverwarming), Space plan (huisindeling) en Stuf (meubilair).210 Een
bouwkavel kan een huis ruim overleven. Daarna heeft het fundament meestal de langste levensduur
en kan het soms de basis vormen voor een verder volledig opnieuw opgebouwd huis. Als een huis
blijft staan, vormt de draagconstructie de stabiele factor. Daarbinnen kunnen zaken als waterleidingen
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vrij gemakkelijk worden vervangen. Ook de bekleding van bodem, wand en dak valt eenvoudig te
vervangen, wat bij renovaties dan ook vaak gebeurt. De huisindeling is eveneens flexibel door
bijvoorbeeld losse scheidingswanden te plaatsten, niet dragende muren te verwijderden of een vliering
aan te brengen. Het meubilair tot slot, is het meest flexibel.
Omdat in Voorburg de sporen meestal tot onder het Romeinse loopniveau zijn verstoord, is er
vooral informatie beschikbaar over ‘Site’ en ‘Structure’. Van de overige elementen is de informatie veel
minder compleet. Zo kenden de Romeinen binnenwanden die direct op het maaiveld werden geplaatst
en bij de Voorburgse opgravingen niet herkenbaar zouden zijn geweest. De Voorburgse opgravingen
wekken de indruk dat er weinig verbouwingen waren. Maar de niveaus die Brand onderscheidt maken
duidelijk dat bovengronds volop veranderingen konden worden doorgevoerd zonder dat deze in de
Voorburgse opgravingsplattegrond zichtbaar zijn. Daarbij valt zelfs te denken aan ingrijpende
renovaties, bijvoorbeeld het vervangen van wandbekledingen of het compleet vernieuwen van
dakconstructies. De verschillende niveaus kunnen ook verschillende invloeden weerspiegelen. Zo
bemoeide de plaatselijke overheid zich vaak met de omvang en ligging van het bouwkavel. Een
huisbaas bekommerde zich vooral om het fundament en draagconstructie plus groot onderhoud. En
huurders hielden zich met name bezig met kleine aanpassingen en de plaatsing van meubels. De zes
elementen helpen dus meer te begrijpen van de ontwikkeling van een bepaald huis, en worden
daarom bij de navolgende bespreking als rubricering aangehouden.
Bij de bespreking van de woningen is het verder van belang oog te hebben voor wat hier met unidiversiteit wordt aangeduid. Enerzijds betekende de opname in het Romeinse Rijk dat elementen uit
de algemene Romeinse gebruiken en gewoontes werden overgenomen, inclusief de nieuwe
Romeinse bouwtechnieken. Maar anderzijds leert onderzoek van Romeinse huizen op verschillende
plaatsten in het Romeinse Rijk dat lokale tradities ook een rol konden blijven spelen.211 Er was wat dat
betreft geen sprake van eenzijdige romanisatie maar van acculturatie waarin uit het wederzijdse
contact iets nieuws ontstond. De nieuwe Romeinse methoden en technieken vormden daarbij zeker
een belangrijke inspiratiebron. Daarom is kennis van Romeinse woningbouw zeer nuttig bij de analyse
van opgravingsplattegronden. Maar het lokale karakter mag niet uit het oog worden verloren om te
voorkomen dat patronen van elders één op één naar het wonen in Forum Hadriani worden vertaald.
De inwoners van Forum Hadriani woonden niet alleen in een andere tijd, maar ook in een specifieke
regio.
Met dit in het achterhoofd, wordt eerst kort een beeld geschets van de opgravingen in insula II om
duidelijk te maken waarop de analyse is gebaseerd. Vervolgens worden de huizen in insula II
besproken aan de hand van de zes niveaus (zes S-en) van Brand.
De opgravingsmethode in insula II
De sporen in insula II bieden het duidelijkste beeld van de houten huizen van Forum Hadriani. Het
gaat hoofdzakelijk om ‘rijtjeshuizen’, hier verder aangeduid met de bouwkundige term ‘rijenhuizen’. De
meeste huizen zijn gebouwd in de tijd van keizer Hadrianus (117 - 138 na Chr.), de stichter van Forum
Hadriani. Het bouwblok ligt tegen de later gebouwde westelijke stadsmuur, ingeklemd tussen de
hoofdweg in het zuiden (decumanus maximus) en de brede doorgaande weg over de strandwal in het
noorden (decumanus 1).
Van de houten huizen zijn alleen nog verkleuringen in het zand van de strandwal bewaard die
aangeven waar de wanden stonden. Helaas lag het opgravingsvlak twee tot vier decimeter onder het
vermoedelijke Romeinse loopniveau. Daardoor zijn zelden resten geregistreerd van vloeren en
dergelijke, laat staan van opgaande wanden.212 Verder waren in de noordoosthoek van de insula alle
sporen volgens Holwerda “vergraven”, zoals dat ook het geval was in het oosten van de
aangrenzende insula I.213 Hier lag de grens tussen het door Holwerda onderzochte weiland en het
aangrenzende landgoed Arentsburgh, zodat perceelsloten en de oude oprijlaan die hier ooit heeft
gelegen, oorzaak van de verstoringen kunnen zijn.
Toch is het onderzoek van grote waarde. Allereerst komt het zelden voor dat een Romeinse stad
geen middeleeuwse opvolger heeft gehad. Elders is dat vaak wel het geval en liggen de Romeinse
resten verborgen onder een moderne stad waar nauwelijks systematische opgravingen mogelijk zijn.
Het gaat doorgaans om incidentele waarnemingen, bijvoorbeeld bij de aanleg van een metrolijn of
riolering. Het resultaat is dan een versnipperd beeld. In Voorburg daarentegen lagen de resten in de
jaren van Reuvens en Holwerda nog in tuinen en weilanden. Zelden kon een Romeinse woonwijk zo
volledig onderzocht worden. Op de tweede plaats was het een extra geluk dat de Voorburgse huizen
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in de Romeinse tijd niet al te veel zijn verbouwd, althans wat betreft site en structure. Daardoor is de
oorspronkelijke opzet daarvan goed bewaard gebleven. Dat is bijzonder omdat juist bij bouwblokken
met veel woningen het beeld nogal eens sterk vertroebeld is door de vele verbouwingen.214
De betreffende Romeinse huizen (insula II) zijn in de zomermaanden van 1912, 1914 en 1915
door Holwerda opgegraven met behulp van een stelsel van kris kras gegraven sleuven. Holwerda
legde de noordelijke rij in 1912 bloot, inclusief een deel van de achtererven van de zuidelijke rij
huizen. Deze zuidelijke huizen kwamen, met de rest van hun achtererven, tevoorschijn in 1914
(oostelijk deel) en 1915 (westelijk deel). Bij interpretatie van de sporen is het belangrijk te beseffen dat
ongeveer veertig procent niet is opgegraven (afb. 10.1).215 Daardoor kan ten onrechte de indruk
ontstaan dat bepaalde schuttingen zijn onderbroken of dat binnenwanden ontbreken. In de
noordoosthoek van insula II waren de sporen volledig vergraven.
De gereconstrueerde plattegrond (afb. 10.2) is gebaseerd op de sporen met een
gemeenschappelijke richting. Holwerda gaf op zijn kaart die sporen met geel aan, de kleur die hoort bij
de fase van Forum Hadriani. Deze sporen vormen het merendeel van de opgegraven sporen in de
insula. Het beeld wordt alleen verstoord door resten van de inheemse nederzetting, maar die zijn
dankzij de sterk afwijkende richting duidelijk als zodanig herkenbaar en geïnterpreteerd. Ze zijn door
Holwerda met een groene kleur aangegeven. Verder hebben vooral in het westen van de insula
verbouwingen hun sporen achtergelaten. Die zijn in het algemeen goed herkenbaar doordat de
betreffende greppels de oudere sporen doorsnijden. Dat was een verschijnsel dat Holwerda herkende
en door hem met een afwijkende bruine kleur zichtbaar is gemaakt. De waarnemingen van Holwerda
maken in insula II doorgaans een betrouwbare indruk. Van de ongepubliceerde
opgravingsdocumenten zijn in het archief van het Rijksmuseum van Oudheden een paar
veldtekeningen bewaard gebleven, schaal 1 : 200. Van de noordelijke rij huizen van insula II bestaat
ook nog een tekening, schaal 1 : 100.
Belangrijk is het besef dat Holwerda met één opgravingsvlak werkte dat op circa vier decimeter
boven NAP lag, terwijl het Romeinse maaiveld zich in insula II volgens Holwerda zes tot acht
decimeter boven NAP bevond. Dat is een verschil van twee tot vier decimeter. In het zuidwesten van
de insula lag het Romeinse loopniveau het laagst (afb. 15.20). Doordat het Romeinse loopniveau het
laagste lag in het zuidwesten, zijn daar in de opgraving de sporen van bijvoorbeeld druipgoten het
best bewaard omdat ze daar ten opzichte van het opgravingsvlak het diepste liggen. Het is dan ook in
de zuidwesthoek, bij het Vrijstaand huis met de Haardplaats (huis II. 7), dat wel sporen van een
druipgoot en mogelijke haardplaats zichtbaar zijn, sporen die in de meeste andere delen van de insula
niet zijn geregistreerd.216
De Huizen in insula II
De huizen worden hier besproken aan de hand van de aspecten uit het 6S model:
De bouwkavels (Site)
De indeling van het Romeinse bouwblok is verbazingwekkend modern: een woonblok van circa 250 bij
150 Romeinse voet (circa 75 bij ruim 45 meter) is bebouwd met een dubbele rij huizen waarvan de
achtererven net als tegenwoordig ruggelings tegen elkaar liggen. Het gaat om de zogeheten
strokenverkaveling die vóór de Romeinen al in Griekse steden was toegepast.217 Zelfs de huisbreedte
van twintig voet (zes meter) zou in een moderne nieuwbouwwijk niet misstaan. Blijkens de
gereconstrueerde plattegrond hadden de circa twintig voet brede huizen een lengte van zo’n vijftig
Romeinse voet. Met bijna 6 bij 15 meter was het oppervlak van de begane grond zo’n 90 vierkante
meter. Het is duidelijk dat stadsgrond nog niet schaars was. Daardoor konden de stroken grond een
flink stuk naar achteren doorlopen: 125 voet ofwel 37 meter in totaal. Dat betekent per huis een
grondoppervlak van in totaal zo’n 220 vierkante meter (2500 vierkante voet).
Bij het “groote houten gebouwencomplex” dat Holwerda in 1912 in het noorden van de insula
opgroef, gaf hij maten op die hiermee consistent zijn.218 Dat is van belang omdat daarmee de
dimensies niet alleen zijn ontleend aan de plattegrond, maar ook aan een vastgelegde meting van
Holwerda zelf: de belangrijkste ooggetuige. “Ongeveer 14,5 à 15 M. achter het voorfront wordt de
plaats van een achterwand duidelijk”, aldus Holwerda. Dat komt overeen met een huislengte van vijftig
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voet. Holwerda merkt dan nog op dat de huizen “in verschillende vertrekken onderverdeeld zijn
geweest”.219 Over de breedte geeft hij aan dat “drie ruimten met elkaar een breedte van ongeveer 18
M.” innamen, “dat is juist 60 voet”. Een breedte van zestig voet voor drie huizen past goed bij de
veronderstelde huisbreedte van twintig voet.220 Over de bijbehorende schuttingen van de erven schrijft
Holwerda dat deze “3/2 maal” zo lang waren, dat wil zeggen de 75 voet (22 meter) die hier is
gereconstrueerd.221
Het valt op dat de Romeinse meetlijnen veel slordiger zijn uitgezet dan tegenwoordig het geval
zou zijn. Het lijkt alsof de breedtes langs de weg vrij exact werden vastgelegd, waarna, dwars daarop,
de perceelgrenzen tussen de kavels wat minder zorgvuldig zijn getrokken. Het slordigst uitgemeten
zijn de schuttingen die de achtererven omheinden. Overigens is deze ietwat rommelige uitvoering een
veelvoorkomend verschijnsel bij Romeinse woningen en erven. Dat de kavelbreedte langs de weg in
die tijd het belangrijkst werd gevonden, suggereert een Romeins kadaster dat in het Franse Orange is
opgegraven. Daarin was in steen gebeiteld hoeveel voet de verschillende percelen langs de stedelijke
weg innamen, met persoonsnamen van de eigenaren erbij. Die breedte was zo belangrijk omdat
daarmee de kostbare ruimte langs de weg werd vastgelegd, wat vooral van belang was voor
winkeliers zoals die ook veel in de Voorburgse huizen woonden. Lengtematen van de percelen
ontbraken in het stadskadaster van Orange.222
In hoofdstuk 5 is beschreven hoe de kavels mogelijk gefaseerd zijn uitgegeven. Daarbij is ook
gewezen op de mogelijkheid dat in insula II de percelen 1 tot en met 5 eigendom waren van één
persoon.223 Het valt namelijk op dat de totale breedte honderdtien voet bedraagt, terwijl de
tussenliggende breedtes minder regelmatig zijn dan in de rest van de insula. Omdat het dan als één
grondstuk in het kadaster stond ingeschreven, hadden de autoriteiten in principe alleen met de
buitenmaten te maken en kon een verdere opdeling aan de eigenaar worden overgelaten. Het
beperkte aantal verbouwingen in dit rijtje huizen zou kunnen samenhangen met bewoning door
huurders. Het vasthouden aan de oorspronkelijke bouw kenmerkt nog steeds huurprojecten.
Interessant zijn wat dat betreft Romeinse huurcontracten uit Egypte die bewaard zijn gebleven dankzij
het droge zand dat het papyrus conserveerde. Net als tegenwoordig verplicht de huurder zich daarin
aan het eind van de huurperiode “de kamers in dezelfde staat achter te laten als hij ze heeft
ontvangen”.224 Overigens bestaat de mogelijkheid dat in insula II bovengrondse aanpassingen zijn
uitgevoerd die archeologisch niet konden worden waargenomen.
Het wonen in aan elkaar gebouwde woningen was nieuw voor de inheemse bevolking, maar zeer
gebruikelijk in de Romeinse samenleving. In bijvoorbeeld de Vesuviussteden Pompeji en
Herculaneum, waar de huizen en complete woonblokken goed zijn geconserveerd, zijn vrijstaande
huizen een zeldzaamheid.225 Dichter in de buurt zijn onder meer in Xanten en Keulen enkele
bouwblokken opgegraven waar alle huizen aan elkaar zijn gebouwd, ook als sprake is van vrij grote
stadsvilla’s zoals in Keulen. Hooguit is er een smalle tussenliggende scheiding (ambitus) van
maximaal een paar voet breed.226 Vitruvius stelt daarom dat een architect goed op de hoogte moest
zijn van zaken die het woongenot van de buren konden beïnvloeden, dit om burenruzies te
voorkomen. De architect “moet kennis hebben van het recht” aldus Vitruvius die dit nader toelicht:
“Van belang zijn met name zaken die betrekking hebben op gemeenschappelijke muren, het vrije
doorstromen en afvoeren van regenwater, de regels rond beerputten en rioleringen, en regels omtrent
vensteropeningen”.227 Het geavanceerde Romeinse rechtssysteem kende dan ook uitvoerige regels
voor het bewonen van rijenhuizen. Zo moest men bij het bouwen van een huis zekerstellen dat de
buren geen recht van licht en uitzicht hadden. Ook bestond er soms een recht om water te putten.
Verder waren er bijvoorbeeld regels omtrent het plaatsen van balken in elkaars muren, de afvoer van
regenwater en de riolen.228 En als men eenmaal ergens woonde waren er ook de nodige zaken om bij
verbouwingen rekening mee te houden. Zo was bijvoorbeeld vastgelegd voor welke
verbouwingsactiviteiten men toestemming moest vragen aan de buurman, en wat deze moest dulden
en kon verbieden. Ook waren er uitvoerige regels voor de afvoer van regenwater (stillicidium) dat bij
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gebrek aan dakgoten de nodige overlast kon bezorgen.229 Ook toen al vormden burenruzies een
dankbare inkomstenbron voor Romeinse juristen.
De fundament- en draagconstructie (Structure)
Voor de constructie van de huizen is de vraag cruciaal welke huizen aan elkaar vast waren gebouwd,
en welke los stonden. En als de huizen aan elkaar waren gebouwd, is het de vraag of ze net als in
veel Nederlandse middeleeuwse steden ieder een eigen dak bezaten met de nok loodrecht op de
straat, of een gezamenlijk dak met de nok evenwijdig aan de straat. Het gezamenlijke dak was een
constructie die bij de Romeinen de voorkeur genoot zoals de bewaard gebleven voorbeelden in de
Vesuviussteden illustreren. Om voor insula II van Forum Hadriani inzicht in dakconstructies te krijgen,
wordt eerst aandacht besteed aan de constructies die de Romeinen in verschillende situaties
gebruikten. Daarna wordt specifiek gekeken naar de fundamentsporen van insula II. In combinatie
levert dat een beeld van de constructieve huisstructuren zoals die in insula II in de plattegrond
herkenbaar moeten zijn.
Door huizen aan elkaar te bouwen werd een wand bespaard, terwijl de huizen elkaar ook beter
warm hielden. In kampdorpen en kleine nederzettingen komt het daarom wel voor dat een paar huizen
tegelijk tegen elkaar is gebouwd. Meestal is sprake van gelijktijdige bouw omdat het achteraf tegen
elkaar aanbouwen constructief belastend is voor de al bestaande huizen. Het achteraf tegen elkaar
bouwen kwam veel minder voor in inheemse nederzettingen en bijvoorbeeld de kampdorpen bij de
castella. Het gevolg is dat daar de meeste huizen los van elkaar staan. Vooral in grotere Romeinse
steden kwam het wel vaak voor dat bij gebrek aan ruimte ook bij een geleidelijke ontwikkeling huizen
tegen elkaar aan werden gebouwd. Zo zijn in Pompeji nauwelijks vrijstaande huizen opgegraven.
Maar ook in het opgegraven noordoostelijke deel van Keulen staan de huizen tegen elkaar aan, zoals
dat ook het geval is in enkele insulae in Xanten.
Bij het aan elkaar bouwen was de dakconstructie in een aantal middeleeuwse steden wezenlijk
verschillend van de bouwmethode die de Romeinen kozen. Dat is een belangrijk inzicht omdat het
verleidelijk is het welbekende stadsbeeld uit het middeleeuwse Holland op de Romeinse periode te
projecteren. Bij veel middeleeuwse steden werden bij het aan elkaar bouwen de vrijstaande huizen als
het ware aan elkaar ‘geplakt’. De huizen behielden ieder een eigen dak met de nok loodrecht op de
straat.230 Dat resulteerde in een straatbeeld met een veelheid aan verschillende topgevels.
Bouwkundig was dat onhandig omdat de aangrenzende dakvlakken een soort goot (‘zakgoot’)
vormden. Daarin bleef in de winter sneeuw liggen wat de nodige inwateringsproblemen kon
veroorzaken. En ook bij hevige regenval was het gevaar van lekkage ruimschoots aanwezig.231 In
Roermond wees in 1665 het stadsbestuur in een verordening op het voordeel van dwarskappen ten
opzichte van topgevels, onder meer opmerkend dat er zo geen sneeuw en water tussen de panden
kon komen.232 Bij gebrek aan bestuurlijke afstemming beheersten de losse dakgevels toch in een flink
aantal Nederlandse middeleeuwse steden het straatbeeld.
Dat is een belangrijk verschil met de Romeinen die duidelijk een voorkeur hadden voor het
gemeenschappelijke dak. Zeker met hun planmatig aangelegde steden hadden de Romeinen de
mogelijkheid de aangrenzende huizen wel een gemeenschappelijk dak te geven met de nok
evenwijdig aan de straat. Het is een principe dat ze ook toepasten bij de barakken van hun
legerplaatsen. Maar eveneens in bijvoorbeeld de Vesuviussteden is deze oplossing vrij algemeen,
waaronder bijvoorbeeld de hoofdstraat van Pompeji.233 Het is wat dat betreft geen toeval dat het enige
bewaard gebleven dak van een Romeins huis, dat van de Casa del Telaio in Herculaneum, een nok
evenwijdig aan de straat bezit.234 Op bouwkundige gronden zijn vergelijkbare oplossingen
verondersteld bij onder meer Romeinse rijenhuizen uit het Duitse Xanten en Zugmantel, het Britse St.
Albans, het Franse Malain en het Zwitserse Lausanne.235
Waar daarentegen huizen een daknok loodrecht op de straat hadden, vormde zoals gezegd de
zijwaartse afwatering een probleem. Dat kon opgelost worden door tussen twee aangrenzende huizen
een smalle opening vrij te houden. Deze ambitus moest volgens Romeinse voorschriften 2,5 voet
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breed zijn, vergelijkbaar met de afmetingen van de middeleeuwse ossendrop.236 In Voorburg is
inderdaad op een paar plaatsen een smalle tussenruimte met een dergelijke breedte aangetroffen,
ook in insula II.237 Dat in andere delen van insula II zo’n smalle tussenruimte ontbreekt, is een extra
aanwijzing dat daar sprake was van een gezamenlijk dak met de nok evenwijdig aan de straat.
Bij huizen met een zuilengalerij aan de voorzijde vinden we, bijpassend, een dakrichting
evenwijdig aan de straat.238 Bij gebrek aan dakgoten zou het regenwater bij een gemeenschappelijk
dak zonder zuilengalerij over de volle breedte voor de winkels op de stoep neerkletteren, wat na een
regenbui een modderige situatie voor de winkels zou opleveren. Maar dankzij de zuilengalerij werd het
regenwater direct naar de straatrand geleid, waar het in een geul langs de stoep opgevangen kon
worden. Het gebruik van een gemeenschappelijk dak verklaart mede dat de betreffende Voorburgse
huizen het zonder ingrijpende verbouwingen vrij lang volgehouden lijken te hebben: ze ondervonden
geen hinder van sneeuw of inwateren op de plek waar de rijenhuizen aan elkaar waren gebouwd. De
gebogen achterwand van de noordelijke huizen in insula II past ook bij een constructie met een
gemeenschappelijk dak. In dat geval hoefde de gebogen wand immers geen dakbalken te dragen,
waardoor de buiging constructief niet zo bezwaarlijk was. Doordat de dakrand wat buiten de muur
stak, was er geen constructief probleem. Zo’n probleem zou wel zijn ontstaan als de buitenwand de
topgevel van een eigen dakkap had moeten dragen.
Bouwtechnisch hanteerden de Romeinen voor hun gemeenschappelijke daken bij voorkeur de
eenvoudigste oplossing. Zoals uitstekend zichtbaar is in de inclusief dak bewaard gebleven Casa del
Telaio in Herculaneum, ging het om een zeer eenvoudig dakconstructie. Deze wordt ook door
Vitruvius beschreven. In feite kon men steunend op stevige scheidingswanden, volstaan met dezelfde
constructie als een balkenvloer, maar dan schuin om regenwater af te kunnen voeren. Het is de
oplossing die in de Vesuviussteden het meest is toegepast bij hellende daken: op de massieve
woningscheidende wanden rusten direct de horizontale balken (‘gordingen’ of ‘platen’) die het dak
dragen. Er werd dus geen driehoekig houten dakspant gebruikt.239 Huizen met dit daktype zijn daarom
herkenbaar aan sterke woningscheidende wanden die de daklast droegen.
Nappo merkt op dat in Italië, bijvoorbeeld in Pompeji en Cosa, het gemeenschappelijke dak zich in
een aantal gevallen aanvankelijk, in de 3e en 2e eeuw voor Chr., beperkte tot de voorste kamers aan
de straatzijde. Direct achter die kamers lag een open binnenplaats met daarachter een tweede serie
kamers met dak. Pas later werd de binnenplaats in een aantal gevallen ook overdekt, terwijl bij andere
huizen de oorspronkelijke situatie bleef bestaan.240 In Voorburg valt een dergelijke binnenplaats niet
geheel uit te sluiten, maar is wel onwaarschijnlijk. Allereerst zijn de wanden van de voorste vertrekken
niet altijd duidelijk aanwezig. Verder zou het vreemd zijn dat de woningscheidende wanden steeds
over de volle diepte van de huizen doorlopen. Ter hoogte van de eventuele binnenplaats hadden ze
immers lichter uitgevoerd kunnen worden. Verder zouden deze wanden het woonoppervlak halveren
van circa negentig vierkante meter tot vijfenveertig vierkante meter. Dat is naar Romeinse maatstaven
weinig woonruimte voor een dergelijk kavel. Van het totale perceeloppervlak zou slechts een vijfde
voor bewoning zijn gebruikt, wat erg weinig is. Zeker in het koude noordelijke klimaat is een volledige
overkapping van voor tot achteren daarom veel aannemelijker.
H. Janse, specialist op het gebied van middeleeuwse dakkappen, bekeek op verzoek van de
auteur de Voorburgse situatie en onderschrijft de voorgestelde reconstructie met een gordingenkap,
zo genoemd omdat de gordingen de belangrijkste dragende elementen zijn. De gordingen steunden
op de zware zijwanden die van boven versterkt waren met zogeheten bovenregels. In Noord-Frankrijk,
West-Vlaanderen en Zuid-Engeland is vakwerk van middeleeuwse huizen bewaard gebleven met een
zelfde constructie. De afstand tussen de stijlen was vergelijkbaar met de circa een halve meter in
Voorburg. Ertussen bevond zich vertikaal vlechtwerk, een variant die verderop ook voor de huizen in
Voorburg wordt verondersteld.241
In moderne constructies met houten balken van de reguliere handelsafmetingen bedraagt de
maximale overspanning 5,4 meter. Voor overspanningen groter dan 6 meter wordt speciaal hout
gebruikt. In de Middeleeuwen kwamen ook al grotere overspanningen voor, zoals het 7,5 meter brede
Dinghuis in Maastricht illustreert.242 In Voorburg bedroeg de overspanning circa 6 meter zodat het
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gebruik van het sterke eikenhout voor de hand ligt. Dat de Romeinen geen probleem hadden met nog
grotere overspanningen, is onder meer zichtbaar in de Casa del Bicentenario in Herculaneum. Daar
dragen twee dikke balken over een afstand van zo’n 9 meter het dak van het atrium.243 Het vereiste
sterke hout was waarschijnlijk in Voorburg beschikbaar. Kort na 121 na Chr., toen de woonwijk werd
gebouwd, kon men zich in het nabij gelegen Valkenburg eikenhouten palen voor een weg veroorloven.
Dat maakt het aannemelijk dat deze sterke houtsoort in die tijd ook in Forum Hadriani beschikbaar
was. Eikenhout werd veel in Romeinse bouwwerken toegepast. Ook in de Middeleeuwen was
eikenhout veruit de belangrijkste houtsoort voor dakconstructies.244
Janse rekent voor dat bijvoorbeeld gebruik gemaakt kan zijn van eiken gordingen met een
doorsnede van 12x12 tot 12x15 centimeter en een onderlinge hartafstand van 0,8 tot 1,2 meter.
Loodrecht op de gordingen lagen van daknok tot onderste dakrand de zogeheten kepers die de
dakbedekking moesten dragen. Deze konden een doorsnede hebben van 10x10 tot 10x12 centimeter
met hart op hart een onderlinge afstand van 0,6 meter. Loodrecht op deze kepers lagen tot slot
evenwijdig aan de daknok de daklatten die het dakmateriaal droegen. Holwerda vond bij de zuidelijke
huizen van insula II veel leisteen. Volgens Janse was leisteen goed bruikbaar als dakbedekking omdat
daarmee een lager gewicht bereikt kon worden dan met dakpannen, wat gezien de ruime
overspanning van belang was. Hij denkt daarom bij voorkeur niet aan de dikkere Duitse leisteen zoals
die onder bekend is uit Xanten.245 Bij een grote overspanning ligt het dunnere materiaal uit het
grensgebied van België en Frankrijk meer voor de hand. Met houten pennetjes die door gaten in de
dakleien staken, konden deze eenvoudig achter de daklatten worden gehaakt. Afsmeren met leem
kon lekkage door regen en stuifsneeuw voorkomen, waarbij een helling van 24 graden of iets meer
goed mogelijk was.246 Helaas is geen leisteen van de opgraving van Holwerda bewaard gebleven en
is het materiaal ook niet beschreven of afgebeeld.247 Reuvens toont een exemplaar uit de grote
waterput van ongeveer een vierkante voet (28 bij 29,3 centimeter).248 Bij de opgraving van BAAC in
2005 is 6,5 kilo leisteen geborgen, waarvan 5,7 kilo (88 procent) van dakleien. Er zijn bijna alleen
hoeken verzameld waarvan de meeste met pengaten. De meeste exemplaren waren van donkergrijze
leisteen die waarschijnlijk grotendeels afkomstig is uit het Rijndal.249
Het fundament van de Voorburgse huizen in insula II biedt belangrijke aanvullende informatie over
de wandstructuur van de huizen. Over de fundamentgreppels van de noordelijke rij huizen meldt
Holwerda dat ze ter hoogte van het opgravingsvlak “20 à 30 cM” breed zijn. Omdat het opgravingsvlak
ruim onder het maaiveld lag, waren de greppels aan de bovenzijde mogelijk nog iets breder. Bij de
uitstekend geconserveerde vlechtwerkwanden in Valkenburg ZH bedroeg de greppelbreedte ter
hoogte van het Romeinse maaiveld circa 0,4 meter, wat in Voorburg niet veel anders geweest zal
zijn.250 De opgraving bood ook inzicht in de wandconstructie die in de greppels was geplaatst.
Holwerda schreef daarover: “Namen we nu langzaam de vulling uit de greppels weg, dan teekenden
zich al spoedig een reeks van een zeer groot aantal kleine paalgaatjes af, die ook nog in de bodem
van de greppels staken en dus ronde gaatjes in het zuivere zand afteekenen”. Volgens Holwerda
heeft men “vrij diepe greppels gegraven en daarin reeksen van vrij dunne palen gestoken, die
natuurlijk om een geheel te vormen, met vlechtwerk verbonden moeten zijn geweest”. Resten van
fundamentbalken, zoals Holwerda die eerder wel in insula I meende aangetroffen te hebben,
ontbraken hier. De wandpalen waren rechtstreeks in de grond verankerd. De ondergrond, een
strandwal, was daarvoor stevig genoeg. Direct in de grond geplaatste wandstijlen die het dak droegen,
vormden de eenvoudigste Romeinse constructietechniek die bijvoorbeeld in Groot Brittannië zeker tot
in het midden van de 2e eeuw is toegepast.251 Dat past bij de datering van de huizen in insula II kort
na 121/122 na Chr. Het ingraven van wandstijlen kende twee varianten: een variant waarin eerst een
greppel werd gegraven en een variant waarin de palen zonder greppel stuk voor stuk direct in de
grond werden geplaatst.252 De eerste techniek is gezien de greppelsporen in Voorburg toegepast.
Holwerda geeft jammer genoeg niet aan hoe diep de palen in de grond zijn geplaatst. Wel
vermeldt hij voor de noordelijke huizen dieptematen van de greppels. Daaruit valt af te leiden dat de
greppelbodem zich 70 tot 88 centimeter onder het gereconstrueerde Romeinse loopniveau bevond,
een diepte van twee tot drie voet.253 Terwijl Holwerda hier bij voor- en achtergevel over “grepjes”
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spreekt, duidt hij de woningscheidende wanden van dezelfde huizen aan met “de groote
dwarsgreppels”. Dat suggereert dat deze naar het zuiden lopende wanden beter waren gefundeerd.254
Bij de zuidelijke rij huizen is dit verschil nog duidelijker omdat daar aan de voorzijde de greppel soms
deels of zelfs volledig ontbreekt. De genoemde greppelbreedte is vergelijkbaar met die van de tot
zeven decimeter hoogte bewaard gebleven Romeinse vlechtwerkwanden in Valkenburg. De diepte
gaat echter verder dan de bijna één voet in Valkenburg. Dat vormt een aanwijzing dat de Voorburgse
wanden een zwaardere last te dragen hadden.255 In de vergelijkbare houten rijenhuizen in
Oberwinterthur staken de wandpalen ongeveer een meter in de grond, wat in Voorburg ook een goede
mogelijkheid is.256 De palen staken dan ongeveer een voet door de bodem van de greppel.
De oorspronkelijke bouwconstructie van de zuidelijke huizen 1 - 4 is interessant omdat deze
huizen aan de basis nauwelijks zijn verbouwd en dus min of meer de oorspronkelijke vorm vertonen.
Holwerda beschrijft de vier huizen gezamenlijk als “een groot gebouw” waarvan huis 5 “een
afsluitende westelijke vleugel” zou zijn.257 Alleen dit meest westelijke huis van het rijtje vertoont sporen
van een latere verbouwing.258 Holwerda schrijft over dit rijtje huizen: “De lengte-as van dit gebouw liep
O.W., terwijl het in verschillende vertrekken is verdeeld. De dwarsmuren, in Zuidelijke richting
verloopende, eindigen ten Z. in groote paalgaten”.259 Volgens hem was boven dit rijtje huizen “de
bodem onder den bovengrond met een dikke laag ‘Barakkenpuin’ bedekt, waarin zich ook een massa
halfverbrande leisteen bevond. Holwerda vervolgt: “Dit puin, waaronder ook veel verbrande leem en
houtskool, die tot de wanden behoort – in vele leembrokken waren de afdrukken der takken waarop
de leem werd gestreken, nog duidelijk zichtbaar – stamt ongetwijfeld van het uit hout en leem
opgetrokken gebouw, waarvan de fundamentgreppels zich in de verschillende sleuven hier duidelijk
afteekenden”.260
Interessant is de vermelding van “halfverbrande leisteen”. Bij houten gebouwen moet dat wel
betrekking hebben op leien van de dakbedekking.261 Het gebruik van leisteen in plaats van dakpannen
zou ook verklaren dat Holwerda in insula II veel minder baksteenstempels naar boven haalde dan in
de half zo grote insula I. In insula I vond Holwerda in 1910 totaal 36 stempels: 32 stuks EX GER INF
en VEX EX GER (rondstempel), één exemplaar (LEG) I M en vermoedelijk drie LEG XXX. Ze
bevonden zich uitsluitend op “dakpannen en vorsten” en niet bijvoorbeeld op vloertegels. Dat duidt
erop dat ze inderdaad van een dakbedekking afkomstig zijn. “De meesten werden in den bovengrond
gevonden” aldus Holwerda.262 In insula II vond Holwerda slechts twaalf stempels, exclusief de
stempels uit de tegelvloer van huis 2. Daarbij merkt Holwerda op dat de stempels “vooral in den Z.O.
hoek van het door ons ontgraven terrein gevonden zijn”.263 Een deel is daarom mogelijk afkomstig van
de daar gelegen weg waar door Holwerda bij de afvoergreppel “vrij wat pannenpuin gevonden
werd”.264 De zuidelijke rij huizen had een leien dak. De noordelijke rij was volgens Holwerda “mogelijk
van dakpannen voorzien”, maar zeker is dat niet.265
In het zuidoosten lag het opgravingsvlak het dichtst onder het maaiveld en waren de sporen het
best bewaard. Van de greppel van de westwand van het Huis met de Wandpalen (huis II.5) aldaar
maakte Holwerda in 1915 een duidelijke foto (afb. 10.3). Daarop poseren zijn voorgravers Bosch
(links) en Scholten (rechts) met een meetbaak.266 Holwerda schrijft in het bijbehorende jaarverslag:
“Onderin de fundamentgreppels van de vroegste periode waren zeer duidelijk de gaatjes der houtleemwanden te zien”.267 Deze ronde paalgaten zijn op de foto iets breder dan de meetbaak, die zelf
blijkens de maatblokken op de baak, iets smaller is dan een decimeter. De paaltjes waren dus
ongeveer een decimeter dik. Ze nemen op de foto ongeveer een derde van de greppelbreedte in
beslag. Dat klopt met de greppelbreedte van twintig tot dertig centimeter die Holwerda voor de
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noordelijke huizen noemt. De dikte van de staanders is gezien de foto vergelijkbaar met die in
Valkenburg waar de rechthoekige staanders tien bij twaalf centimeter groot waren en in Alphen aan de
Rijn waar ze tien bij tien centimeter maten.268 In Valkenburg waren de staanders slechts deels van het
sterke en goed tegen weersinvloeden bestand zijnde eikenhout. Er was ook het zwakkere hout
gebruikt van els, iep en esdoorn. In Alphen was vooral essenhout toegepast.269 Nadat in een artikel in
Kwadrant op bovenstaande wijze de paaldikte op ongeveer een decimeter was geschat, vond de
auteur in het depot van het Rijksmuseum van Oudheden een aantal leembrokken uit Holwerda’s
opgraving terug. Ze waren waarschijnlijk afkomstig van de houten rijenhuizen in insula I tot en met III
(afb. 10.4).270 Bij een brok viel uit een afdruk af te leiden dat in dat geval de ronde wandpaal inderdaad
een diameter van ongeveer een decimeter had.271
De staanders met deze dikte waren in Alphen en Valkenburg te dik om er takken omheen te
vlechten. Daarom waren daar, en wellicht ook in Voorburg, horizontale dwarslatten (‘regels’) tussen de
staanders aangebracht. Het vlechtwerk werd daar dan omhooggericht (vertikaal) omheen gevlochten.
In Valkenburg waren de horizontale ‘regels’ zes bij drie centimeter dik en bevonden zich ongeveer een
kwart meter boven elkaar. Het vlechtwerk liep er bijna een voet onder het maaiveld door, mogelijk om
te voorkomen dat ongedierte naar binnen zou kruipen.272 Dergelijk vertikaal vlechtwerk wijkt af van het
horizontale vlechtwerk van inheemse huizen.273
In het Voorburgse brok leem is de paal 2,5 centimeter verwijderd van de buitenkant van de vlakke
lemen wand. Dat betekent dat de gehele leemwand zo’n vijftien centimeter dik geweest moet zijn
indien de paal in het midden zat. Dat is dezelfde dikte als die van uitstekend bewaard gebleven
Romeinse vlechtwerkwanden uit bijvoorbeeld Valkenburg en Xanten.274 Op de foto van Holwerda
staan de palen overigens niet mooi op een lijn, zodat er enige speling is. Een dikte van anderhalve
decimeter was voor warmte-isolatie in ieder geval voldoende. Ter vergelijking: een vlechtwerkwand
van 10 centimeter dikte biedt evenveel isolatie als een bakstenen muur van 35 centimeter dikte.275
De leembrokken tonen de nodige details. Zo hadden de tenen van het vlechtwerk blijkens de
afdrukken een diameter van 1 tot 2 centimeter. Dat is vergelijkbaar met de 0,5 tot 2 centimeter in
Alphen en 1 tot 2,5 centimeter in Valkenburg. In Alphen waren de tenen van het buigzame hout van
wilg, berk en els, soorten die wellicht ook in Voorburg gebruikt zijn.276 Op de Voorburgse stukken
leemwand zijn duidelijk ribbels van het bekende visgraatpatroon zichtbaar. Die werden veelvuldig door
de Romeinen aangebracht om wandschilderingen te laten hechten. In de erfput van huis 2 vond
Holwerda “vele resten van roode muurschildering”.277 Dat is een belangrijke aanwijzing dat in ieder
geval een deel van de muren van wandschilderingen was voorzien. Daarbij blijkt in de Vesuviussteden
en Ostia dat de meeste vertrekken eenvoudig wit waren bepleisterd. 278 Als versiering was er dan
soms een donker gekleurde sokkel waarop het vooral van de vloer afkomstige vuil minder goed
zichtbaar was.
Holwerda heeft van de wand van het Huis met de Wandpalen (huis II.5) bij uitzondering ook de
paalgaten op zijn kaart ingetekend, mogelijk omdat de sporen hier zo duidelijk waren (afb. 10.3). Het
betreft zowel op de veldtekening (schaal 1 : 200) als de kleinere gepubliceerde kaart 27 palen. De
hartafstand bedraagt 14,4 meter tussen de twee palen aan de uiteinden. De gemiddelde hartafstand
tussen de palen onderling bedraagt daarmee 0,53 meter. Dat is vergelijkbaar met de gemiddeld 0,5
meter die in Romeins Londen is vastgesteld en de standaardafstand van 0,4 of 0,6 meter die
tegenwoordig wordt gehanteerd bij houtskeletbouw.279 Het is ongeveer een derde minder dan de
gemiddeld 0,8 meter afstand in Valkenburg (daar schommelend tussen de 0,65 en 1,04 meter).280
Deze ten opzichte van Valkenburg en enkele andere voorbeelden kleinere afstand gaf het gebouw
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bouwkundig gesproken een grotere stijfheid, ofwel extra sterkte. Dat past bij de grotere greppeldiepte
in Voorburg ten opzichte van die in Valkenburg.281 Mogelijk was in insula II een afstand van ongeveer
twee voet (0,59 meter) het streven omdat wel vaker ronde voetmaten worden waargenomen. Dat was
handig omdat op die manier de positie van de palen gemakkelijk uitgezet kon worden en het benodigd
aantal palen eenvoudig viel te berekenen.282 Om dit type wand extra stabiliteit te geven, moeten er op
bepaalde hoogtes horizontale dwarsverbanden zijn geweest met verbindingen die net als de
staanders ongeveer een decimeter dik geweest zullen zijn. Verder kenden de Romeinen al schuine
verbindingen (‘schoren’) in de wanden die de stijfheid verder verhoogden. Dat illustreren afbeeldingen
en opgegraven resten van onder meer bruggen en steigers. Een enkele keer is een voorbeeld van
hogere bouwdelen bewaard, zoals een schoor die in de Saalburg in een waterput eindigde en andere
voorbeelden van bouwdelen uit Oberwinterthur en Londen. Ook bovenaan de wand waren er
waarschijnlijk horizontale verbindingen. Vitruvius wijst op het gevaar dat dergelijke wanden van
bovenaf door inlekkend vocht worden aangetast en adviseert daarom de bovenkant me baksteen af te
schermen.283 In de reconstructie van de rijenhuizen in Xanten is dat toegepast.
Het was niet alleen de rij staanders, maar de gehele wandconstructie, die het dak droeg.284
Het huis verkreeg de nodige stabiliteit door de woningscheidende wanden te verbinden met vloeren
en dwarswanden, waaronder in ieder geval de achterwand. Bouwkundig is bekend dat een dergelijke
constructie nog stabiel is als er drie stijve wanden waren. Dat bood dus constructief de mogelijkheid
de voorzijde geheel open te laten zoals dat bij sommige Voorburgse huizen het geval is. Wel moest
aan de voorzijde dan een zogeheten portaal worden aangebracht: een op twee zware zijstaanders
geplaatste balk die de opgaande wanden van de gevel droeg. Daarop wijzen de “groote paalgaten”
die Holwerda daar op de hoekpunten bij de huizen met open voorzijde aantrof (afb. 10.5).285 Dergelijke
extra zware staanders zijn ook opgegraven in de gevels van huizen in bijvoorbeeld Xanten en Keulen
met eveneens een onderlinge afstand van circa zes meter. Andere voorbeelden van dergelijke
staanders zijn bekend uit onder meer het Duitse Heddernheim en Bad Wimpfen.286
Met deze constructieve gegevens is het mogelijk een beeld te vormen van de bouwwijze van de
huizen in insula II. Het is in ieder geval duidelijk dat aan de westzijde van beide ‘huizenrijtjes’ op de
hoek een vrijstaand huis stond. In het noorden was dit aanvankelijk een huis dat slechts met een
smalle ambitus van de overige huizen was gescheiden. Bij het zuidelijke rijtje lijkt er een volledig
tussenliggend perceel van zes meter breedte onbebouwd te zijn gebleven. Dat versterkt het eerdere
vermoeden dat deze percelen pas in een (iets) later stadium bebouwd zijn geraakt. Voor de overige
percelen zijn er aanwijzingen dat deze wel tegelijk zijn uitgezet, eerst in het noorden van insula II en
daarna in het zuiden. Wat betreft de in 1912 opgegraven noordelijke rij huizen II.9 - 12 zijn op de
achtererven duidelijk de tussenliggende schuttingen zichtbaar. Verder lijkt het er sterk op dat de
bijbehorende vier huizen als één complex zijn neergezet. Voor zover opgegraven lopen de
woningscheidende wanden zonder onderbreking van voor naar achteren door. De volledig
opgegraven voorzijde vertoont wel onderbrekingen in het fundament wat zoals aangegeven
constructief goed mogelijk was bij een gemeenschappelijk dak. De onderbrekingen zijn klein zodat
geen portaal-constructie was vereist. De volledig opgegraven achterwand loopt net als de zijwanden
volledig door zodat de huizen alle minimaal de drie vereiste stijve wanden bezaten.
Het enige bijzondere is het kromme verloop aan de achterzijde van het Huis met de Voorkamer
(huis II.9). Dat biedt een interessant inzicht in de mogelijke werkwijze van de bouwploeg. Dat de
wandgreppel zo slecht aansloot doet vermoeden dat men niet begon met het volledig uitgraven van de
bouwgreppels omdat dan de fout vrij eenvoudig hersteld had kunnen worden. Het is aannemelijker dat
vlak achter de bouwploeg die de greppels groef een tweede ploeg volgde die de palen plaatste. Toen
de slechte aansluiting werd ontdekt was al teveel werk verricht om de fout eenvoudig te kunnen
herstellen, en heeft men het kennelijk zo gelaten. Omdat er geen dragende gevel zou komen te staan,
kon dat ook. Alles combinerend is aannemelijk dat de huizen II.9 - 12 een gemeenschappelijk dak
bezaten. Mogelijk liep dat dak zelfs door tot de helaas volledig vergraven huizen II.13 - 14. Het
geringe aantal verbouwingen maakt het mogelijk dat het geheel eigendom was van eenzelfde
huurbaas, hoewel dat speculatief is.
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Voor het zuidelijke rijtje huizen II.1 - 5 is het beeld iets minder duidelijk omdat daarvan een groot
deel niet is opgegraven. Het algehele beeld is vergelijkbaar met de noordelijke rij huizen. Ook hier
stonden woningscheidende wanden die van voor naar achteren doorlopen. Verder loopt de
gemeenschappelijke achterwand volledig door. Afwijkend is de situatie aan de voorzijde omdat daar
waarschijnlijk winkels waren met brede openingen: deze tabernae lagen aan de hoofdstraat. Bij de
middelste drie woningen is dat opgelost door een portaalconstructie aan te brengen met zware
hoekpalen. Bij het waarschijnlijk later aangebouwde Huis met de Wandpalen (huis II.5) was dat niet
nodig omdat daar de voorgevel gesloten was. De voorzijde van het Huis met de Hoekporticus (huis
II.1) is maar voor een klein deel teruggevonden, maar was in ieder geval gedeeltelijk open. Holwerda
beschouwde zelf de in 1914 opgegraven huizen II.1 - 4 als “een groot gebouw” waarvan het Huis met
de Wandpalen (huis II.5) “een afsluitende westelijke vleugel” zou zijn287. Het beeld dat het één
complex betrof werd versterkt door de laag verbrande leem en leisteen die het geheel afdekte. Het
gebruik van leisteen was hier opvallend omdat elders in Voorburg vaak baksteen als dakbedekking
gebruikt lijkt te zijn. Belangrijk is verder de porticus die aan de voorzijde van de huizen II.1 - 4 is
aangetroffen en die constructief alleen goed te verklaren is als deze vier huizen als één blok zijn
gebouwd.
Toch is enige voorzichtigheid geboden. Allereerst valt op dat het fundament van de
veronderstelde woningscheidende wand tussen huis II.3 en II.4 aan de achterzijde onderbroken lijkt te
zijn. Helaas is daar een deel van de wand niet opgegraven waardoor de onderbreking slechts over
minder dan één meter lengte is vastgesteld. Het valt niet uit te sluiten dat zich hier een kleine
deuropening bevond of dat bijvoorbeeld bij een verbouwing de sporen lokaal waren vergraven, maar
het blijft een aandachtspunt. Dat geldt ook voor de achterzijde van huis II.3 omdat daarvan de wand
halverwege iets naar achteren verspringt. Daardoor komt deze buiten de rooilijn van de rest van de
achterwand te staan, zonder dat daarvoor een (constructieve) verklaring is te vinden. Misschien betreft
het een zelfde fout als in het noorden gemaakt lijkt te zijn. Maar het zou ook kunnen betekenen dat
aanvankelijk alleen huis II.1 en II.2 aan elkaar waren gebouwd, en pas later verbonden zijn met de
constructie op perceel II.3. De ogenschijnlijk afwijkende porticusconstructie voor huis II.4 kan op zo’n
fasering duiden.
Het is dus mogelijk dat de huizen II.1 - 4 niet geheel gelijktijdig zijn gebouwd. Daarbij is onzeker of
het een verschil van weken of misschien jaren betreft. Maar ook bij een fasering is het aannemelijk dat
uiteindelijk een aaneengesloten rij woningen is ontstaan. Die indruk wordt sterk gewekt door de over
een groot oppervlak verspreide dakleien en de porticus die zich uitstrekt over de volle breedte van de
huizen I.1 - 4. Verder is er aan de achterzijde een doorlopende wand. Verderop zal betoogd worden
dat de huizen II.3 en II.4 mogelijk gecombineerd zijn tot één complex met een gemeenschappelijk
achtererf. Mogelijk stond op perceel II.4 al wel een zelfstandige ruimte aan de straatzijde. Het betreft
een constructie die ook uit Herculaneum bekend is. Voor Voorburg is van belang dat het met de
beperkte gegevens het aannemelijkst is dat de huizen II.1 - 4 op enig moment een aaneengesloten
bebouwing vormden met een gezamenlijk dak, in de laatste fase bedekt met leisteen. Waarschijnlijk
sloot huis II.5 op hetzelfde complex aan. Deze situatie was daarmee vergelijkbaar met het noordelijke
rijtje huizen.
De bekleding van bodem, wand en dak (Skin)
De meeste Voorburgse woningen in insula II waren mogelijk voorzien van een onverharde of lemen
vloer. Dat was het belangrijkste type vloer in beter geconserveerde plaatsen als Oberwinterthur en
Herculaneum. Dichterbij is voor Xanten geconstateerd dat lemen vloeren het vaakst voorkwamen.288
Het opgravingsvlak lag weliswaar onder het Romeinse vloerniveau zodat resten gemist kunnen zijn.
Maar Holwerda lijkt in de bovenlaag geen puin van verharde vloeren gevonden te hebben, hoewel hij
daar wel oog voor had. Alleen in het Huis met het natte Fresco (huis II.2) in insula II is een harde
bodembedekking in het centrale vertrek opgegraven, bestaande uit gebakken tegels. Een aantal was
volgens Holwerda voorzien van stempels “van de EX. GER. INF., waaronder een rondstempel”.289
Deze stempels worden in het algemeen na 175 na Chr. gedateerd zodat de tegelvloer niet uit de jaren
van de stichting rond 121/122 na Chr. stamt en kennelijk minimaal een halve eeuw later bij een
verbouwing is aangebracht.290
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Ook de wanden waren (deels) afgewerkt. Bescherming tegen vocht was niet alleen buiten maar
ook binnen zinvol. De menselijke uitwaseming bedraagt per dag gemiddeld zo’n vijf liter en er kon
volop kookvocht in bepaalde ruimtes aanwezig zijn. Daarbij zal zeker in koude winters niet altijd even
goed zijn geventileerd. In onder meer Aardenburg en Nijmegen zijn resten van beschilderde
vlechtwerkwanden gevonden, een techniek die Vitruvius beschreef.291 Groeven in de door Holwerda
opgegraven leembrokken in het depot van het RMO duiden op de aanwezigheid van bepleisterde
binnenwanden (afb. 10.4). Het Huis met de natte Fresco (huis II.2) bezat vermoedelijk een
wandschildering met rode panelen die in de loop van de 3e eeuw is gesloopt. Het fresco is in de
waterput van het achtererf gesmeten. Er werden wel vaker brokken wandschildering na sloop in een
waterput gedumpt, bijvoorbeeld omdat afvoer naar een andere plek teveel werk was.292 Er kwamen
volgens Holwerda “vele resten van roode muurschildering uit dezen put tevoorschijn” tezamen met
scherven “die mogelijk een eindje in de derde eeuw reiken”.293 Indien de erfschuttingen tijdens de
sloop nog overeind stonden, zou het puin waarschijnlijk van huis II afkomstig zijn.
Sporen van vochtaantasting door het putwater maken aannemelijk dat het gaat om de door
Moorman beschreven groep X van de Voorburgse fresco’s.294 Het was waarschijnlijk een zogeheten
paneelschildering. Deze bestond standaard uit een sokkel die vaak ongeveer een halve meter hoog
was en in dergelijke woonhuizen zelden meer dan drie voet (0,9 meter). De sokkel was vaak een
imitatie van marmer. Erboven waren grote staande rechthoeken geschilderd. In dergelijke huizen ging
het vaak om met zwarte of gekleurde lijnen getekende rechthoeken tegen een witte achtergrond. Maar
soms, zoals bij deze schildering uit het Huis met de natte Fresco (huis II.2), waren de panelen volledig
gekleurd. In dit geval ging het om rode panelen, een veel voorkomende kleur. Waarschijnlijk waren de
rode panelen omkaderd met brede groene banden met witte kaderranden. De bovenkant van de
schildering bevond zich in dergelijke vertrekken bij voorkeur enkele decimeters boven ooghoogte, dus
zo’n 2 meter boven de grond. Daarboven was er tot aan het veelal 2,5 tot 3 meter hoge plafond een
witte strook.295
In dit geval werd een sokkel nagebootst van rechthoekige marmeren platen van geel en wit
marmer naast elkaar. De marmerimitatie bestaat steeds uit gekleurde verfspatten, wat voor een sokkel
een praktische oplossing was omdat vuil zo minder opviel.296 Er zijn gele fragmenten met rode, zwarte
en beige vlekken, een imitatie van geel marmer. Dit deel van de sokkel grensde met een rode lijn aan
imitatie van wit marmer: zwarte spatten op een wit oppervlak. De sokkel werd aan de bovenzijde
waarschijnlijk afgesloten met een horizontale groene band, met erboven de rode panelen. De rode
panelen waren aan de zijkant en bovenkant naar het schijnt begrensd met een witte lijn met ernaast
een groen oppervlak. De schildering was nog kleurrijker. Zo is er een zwart fragment gevonden en
twee stukken met een blauwe kleur. Zwart en blauw waren karakteristiek voor kostbare
wandschilderingen die zich onderscheidden van goedkopere wanden met veel wit.297 Gezien de
relatief rijke uitvoering kan het de versiering zijn geweest van de achterkamer. Iets verderop zal bij de
bespreking van het achterhuis worden aangegeven dat dit vaak de rijkst uitgeruste vertrekken waren.
De opgegraven achterkamer van het Huis met het natte Fresco (huis II.2) was ongeveer vijftien bij
vijftien voet groot, wat binnen de muren ongeveer vier bij vier meter was. Bij dergelijke kamers
bestond een voorkeur voor wanden met drie panelen.298 Dat is hier heel goed mogelijk aangezien
dergelijke panelen vaak drie tot vijf voet breed zijn. In de villa bij Vlengendaal is bijvoorbeeld een
paneelbreedte van 0,95 centimeter aangetoond.299 Bij drie panelen van ongeveer een meter, zouden
de groene kaders ongeveer 25 centimeter breed zijn, ook in de hoeken.
Overigens werd in dergelijke huizen in de meeste vertrekken witte stuc gebruikt, soms zelfs
onversierd. Naast de eenvoudige en goedkope manier van wandafwerking, was wit ook belangrijk
voor de lichtvoorziening. Een met witte stuc bekleedde wand reflecteert 85 procent van het opvallende
licht terwijl een zwarte wand, het andere uiterste, slechts 4 procent reflecteert.300 Daarom gebruikten
Romeinse schilders bij voorkeur egaal wit voor het bovenste deel van Romeinse wanden waar zich
veelal de vensters bevonden. Verder werden er veel eenvoudige wanddecoraties gebruikt van witte
wanden met een eenvoudige lijnversiering, zoals die elders in Voorburg zijn opgegraven.301
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Wallace-Hadrill merkt op dat huizen met het formaat als die in de Voorburgse insula II, slechts
gedeeltelijk van versierde wanden werden voorzien. In de door hem onderzochte huizen in de
Vesuviussteden met een oppervlak kleiner dan honderd vierkante meter, was slechts zeventien
procent versierd met één of meer fresco’s. Daarbij constateert Wallace-Hadrill dat met name de
representatieve ruimtes versierd werden. Winkels en werkplaatsen zijn zelden gedecoreerd.302 Evenzo
geeft onderzoek in Romeins Londen aan dat daar in de beginperiode minder dan één op de tien
houten woningen met fresco’s was versierd.303 Bij die verhouding zouden in Voorburg in insula II van
de maximaal veertien huizen dus hooguit enkele van een versierde wand voorzien zijn geweest. Dat
Holwerda zo weinig fresco’s aantrof, lijkt dus niet verrassend. Interessant genoeg trof hij de schildering
aan bij het Huis met het natte Fresco (huis II.2) dat zich van de andere huizen in insula II onderscheidt
door een wat luxere uitvoering zoals de tegelvloer en de porticus aan de zijde van het erf. Ook is hier
een stuk bronzen vaatwerk gevonden dat elders in Voorburg zeldzaam was.304
De daken waren ook bekleed. Op in ieder geval enkele van de zuidelijke huizen in insula II lag een
leien dak. Daarvan is verder niets bekend. Reuvens vond ook dakleien. In zijn inventarisboek noemt
Reuvens “stukken van dekleien met ingeslagen gaten om ze te bevestigen”. Een complete daklei uit
de door Reuvens ontdekte grote waterput had het formaat van ongeveer één bij één voet. 305 Ook
tijdens de opgraving van BAAC kwamen volop dakleien tevoorschijn waarvan 5,7 kilo werd verzameld
met veelal spijkergaten. Leisteen komt in het limesgebied verder bijvoorbeeld voor in Xanten en
Nijmegen, maar is zeldzamer in de meer in het achterland gelegen steden Maastricht en Tongeren.306
Op de andere huizen van insula II zullen dakpannen zijn gebruikt. Complete dakpannen uit
Voorburg geven een aardige indruk van het uiterlijk daarvan. In de grote waterput bij het badhuis vond
Reuvens een komplete platte dakpan die aan de voorzijde 28 centimeter breed was en aan de
achterzijde 32 centimeter, met een lengte van 27 centimeter. In zijn inventarisboek komen twee platte
dakpannen voor die met 31 centimeter ongeveer even breed zijn, maar met 41 en 48 centimeter wel
wat langer. In het RMO is uit de opgraving van Reuvens ook nog een beschadigd exemplaar
aanwezig met eveneens een breedte van 31 centimeter.307 Verder noemt het inventarisboek een nog
wat groter exemplaar dat 39 centimeter breed is en 53 centimeter lang. En in het RMO is uit de
opgraving een vergelijkbaar exemplaar aanwezig dat 42 centimeter breed is en 54,5 centimeter
lang.308 De lengtes lopen bij vijf exemplaren dus uiteen van 27 tot 54,5 centimeter met een
gemiddelde van 45 centimeter (1 ½ voet), met steeds breedtes van ongeveer 30 centimeter (een voet)
of soms 1 1/3e voet. Waar diktes worden opgegeven bedraagt die zo’n drie centimeter, met een
opstaande rand die veelal tussen de vijf en zeven centimeter hoog is.309 Het beeld komt overeen met
het baksteen van de opgraving van BAAC. Daar viel in acht gevallen de lengte van de platte
dakpannen vast te stellen. Die varieerde tussen de 31 en 50,5 centimeter, met bij de meeste
exemplaren lengtes tussen de 39 en 41 centimeter. Twee volledige exemplaren waren beide 41
centimeter lang en 31,5 en 33,5 centimeter breed. Onderzoek elders wijst erop dat de platte
dakpannen in de loop der tijd gemiddeld wat kleiner werden.310
Met genoemd formaat pasten er per vierkante meter ongeveer negen platte pannen, rekening
houdend met een kleine overlap. De Maeyer berekent het gewicht voor Romeinse dakpannen op circa
honderd kilo per vierkante meter, namelijk negen platte pannen (tegulae) van acht kilo elk en negen
gebogen pannen (imbrices) van ieder drie kilo. Lammers komt op een iets lager gewicht. Twee
komplete platte dakpannen die BAAC in Voorburg opgroef wogen beide ongeveer 6,1 kilo.311 Analyse
van het panmateriaal dat BAAC opgroef bij het Huis met het Keulse Vaatwerk, besproken aan het eind
van dit hoofdstuk, geeft aan dat de meeste dakpannen los lagen. Alleen de pannen aan de randen en
op de nok waren met mortel vastgezet, waarna deze bevestigde pannen de rest vastklemden. Olivier
berekent voor een leien dak uit het Franse Malain bij een helling van 18,5 graden eveneens een
gewicht van circa honderd kilo. Het was een type daklei dat door het eigen gewicht bleef liggen.312 Met
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dunnere leien die met spijkers of houten pennetjes werden bevestigd, moet een lager gewicht te
realiseren zijn geweest.313
De voorzieningen (Services)
Er zijn weinig restanten van vaste voorzieningen aangetroffen. Zo zijn er geen sporen van afvoeren
naar het riool en inpandige toiletten. Watervoorziening en sanitair werd primair in de buitenlucht op het
erf geregeld, waarover in het volgende hoofdstuk meer. Voor koken en warmtevoorziening waren er
ongetwijfeld haarden, maar daarvan zijn de sporen grotendeels verdwenen doordat het
opgravingsvlak te diep lag. Slechts bewaard is een spoor in het midden van het Vrijstaand huis met de
Haardplaats (huis II.7) dat met een haard verband kan houden. Verder zijn er aan de voorzijde van het
Huis met het natte Fresco (huis II.2) en het Huis met de Wandpalen (huis II.5) mogelijk asputten
gevonden (afb. 10.5). Ook ontbreken in insula II sporen van heteluchtverwarming zoals die elders in
Voorburg wel is toegepast in de stadsvilla en het badhuis in de aangrenzende insula VII.
De huisindeling (Space plan)
Romeinse architecten hadden een voorkeur voor mooie verhoudingen, zo blijkt onder meer uit de
werken van Vitruvius. Dat is van groot belang bij de interpretatie en reconstructie van huizen en
andere gebouwen. Wie eenmaal het patroon kent, kan vaak de ontbrekende schakels invullen. De
goed bewaard gebleven huizen in Pompeji en Herculaneum bieden belangrijke inzichten in deze
basispatronen uit de Romeinse woningbouw. Maar het wordt ook steeds duidelijker dat het beroemde
type atriumhuis uit de Vesuviussteden een tijdsgebonden verschijnsel was dat zeker niet
representatief is voor de gehele Romeinse periode. In het Noordwesten van het Romeinse Rijk was
het atriumhuis vrij zeldzaam. De daar bekende voorbeelden stammen uit de 1e eeuw. Vroege
voorbeelden zijn de officierswoning op het Kops Plateau in Nijmegen en het zogeheten Atriumhuis in
Keulen.314
De Kind en andere auteurs wijzen erop dat de Romeinse huizenbouw te lang vanuit het klassieke
atrium met open dak is bestudeerd. In werkelijkheid was vooral de beschikbare ruimte bepalend. De
perceelmaat had dus grote invloed op de vorm van de woning.315 Huizen als die in de Voorburgse
insula II vormen daarom zelf ook een zeer waardevolle bron voor de bestudering van de ontwikkeling
van de huizen in Romeinse steden. Het bekende Pompejaanse atriumhuis als algemeen model voor
de Romeinse woning blijkt een mythe, wat de voorbeelden uit Voorburg bevestigen.316 In plaats van
het klassieke atrium met opening in het dak is in Voorburg sprake van een atrium met gesloten dak,
een type dat Vitruvius het atrium testudinatum noemt.317
Het werk van Vitruvius is van grote waarde voor een verdere reconstructie van de huizen uit insula
II. Peterse wijst erop dat Vitruvius een ontwerptechniek voor huizen beschrijft die in de praktijk veel is
gebruikt. Daarbij is Vitruvius volgens hem nogal eens verkeerd begrepen. Dit komt doordat de
Romeinse architect als illustratie getalsverhoudingen opgeeft die slechts als voorbeeld dienen en dus
niet een compleet overzicht bieden. Dat in de praktijk ook andere verhoudingen voorkomen doet
volgens Peterse niets af aan de geldigheid van de ontwerpprincipes van Vitruvius. Centraal daarin
staat het onderscheid tussen twee ontwerpfasen. Allereerst wordt op basis van het beschikbare
perceelformaat de ratio symmetriarum vastgesteld. Dat is een hoofdindeling gebaseerd op een vaste
maateenheid, de rata pars, ook wel modulus genoemd. Vervolgens worden de details uitgewerkt. Het
zo ontworpen huis valt in de praktijk soms niet geheel naar het model te realiseren omdat bijvoorbeeld
het perceel geen rechte hoeken heeft. In zo’n geval acht Vitruvius het niet bezwaarlijk dat de architect
om praktische redenen afwijkt van het ideaalmodel.318
Een dergelijke systematische aanpak was zeker praktisch als in een nieuwe stad als Forum
Hadriani een serie huizen tegelijk gebouwd moest worden. Dergelijke ‘seriehuizen’ zijn niet alleen
bekend uit de oudste bouwfasen van Herculaneum en Pompeji, maar ook uit de beginperiode van
andere steden zoals Orange.319 In de omgeving van Voorburg waren vermoedelijk vooral militaire
ingenieurs bekend met dit soort standaard constructies. Deze systematische insteek is goed zichtbaar
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bij de huizen in de Voorburgse insula II waar als ratio symmetriarum een eenvoudige verdeling in drie
achter elkaar gelegen rechthoeken gehanteerd blijkt te zijn. De rechthoeken zijn alle even breed en de
lengte verhoudt zich als 2 : 5 : 3 (afb. 10.6 en 10.8). De rata pars lijkt een maat van vijf voet geweest
te zijn. De gebruikte indeling was waarschijnlijk ingegeven door de beschikbare perceelmaat. Een
dergelijke driedeling als basispatroon voor de Voorburgse huizen is ook van elders bekend. Evans
constateert bij haar onderzoek van meer dan tweehonderd huizen in Pompeji hetzelfde: de
plattegrond van veel huizen, groot en klein, blijkt van voor naar achteren uit drie achter elkaar gelegen
rechthoeken te bestaan. De Kind stelde hetzelfde vast bij huizen in Herculaneum.320 En dit patroon
vinden we bijvoorbeeld ook terug in het 'Atriumhuis' in Keulen, een honderd voet breed luxueus
woonhuis.321
Kijkend vanaf de straatkant, gaat het bij de vijftig voet diepe Voorburgse huizen om de volgende
driedeling: een 10 voet diep voorhuis, een 25 voet diep middenhuis en een 15 voet diep achterhuis.
De verhouding 2 : 5 : 3 is fraai, want de som van de verhoudingsgetallen is exact 10.322 De lengtebreedte verhouding bedraagt 20 bij 50 voet, een verhouding die ook bekend is van EtruskischItaliaanse huizen.323 Een ander typisch Romeins verschijnsel is dat veel maten een veelvoud van vijf
voet zijn. Dat geldt hier ook voor de breedte van de woning (twintig voet) en zelfs de breedte van de
stoep (tien voet). Het praktische voordeel was dat de plattegrond snel uitgezet kon worden aan de
hand van een vijf voet (1,48 meter) lange meetlat of meettouw. Tegenwoordig wordt bij
houtskeletbouw nog steeds bij voorkeur met modulaire maten gewerkt, waaronder een vergelijkbare
modulus (M) van 1,22 meter.324
De huisbreedte werkte door in de porticus aan de voorzijde. Deze porticus werd niet gezien als
een publiek bezit, maar als een vast onderdeel van het huis. Dat blijkt onder meer uit de plaatsing van
de zuilen in het verlengde van woningscheidende wanden die soms tot in de porticus doorlopen,
variaties in porticusvormen per huis en het soms later opnemen van de porticus in het huis. Volgens
Libianus was de bewoner verantwoordelijk voor het vervangen van de porticuszuilen.325 Een mogelijk
voorbeeld uit Forum Hadriani betreft het nog te bespreken Huis van Tiberius (huis I.1) met een
uitbouw naar voren. De keerzijde was dat de bewoner verantwoordelijk was voor het onderhoud van
zijn deel van de stoep.326 Het was de bewoners van de huizen II.1 - 5 dus toegestaan gezamenlijk een
porticus te bouwen. Om zeker te stellen dat de zuilen hiervan recht voor de scheidingswanden
uitkwamen, was ook hier de modulus het uitgangspunt. Gezien de huisbreedte van 20 voet konden de
bouwers kiezen uit zuilafstanden van 1 modulus (5 voet), 2 moduli (10 voet) of 4 moduli (20 voet) met
4, 3 of 2 zuilen per huis. Omdat bij voorkeur de zuilafstand gelijk was aan de porticusbreedte en
zuilhoogte, was een zuilafstand van vijf voet te smal.327 Met een zuilafstand van twintig voet zouden
de zuilen, gegeven de bescheiden proporties van de woningen, te hoog worden, zoals verderop zal
blijken. Het is daarom logisch dat de ontwerpers kozen voor een porticusbreedte en zuilafstand van
tien voet. Bovendien was dat een zeer gebruikelijke maat.328 Zo kwamen vergelijkbare maten voor in
de porticus in insula VIII.
Het meubilair (‘Stuff’)
Van het meubilair is in insula II niets teruggevonden. In de reconstructie van de huizen in het volgende
hoofdstuk worden hierover wel een aantal algemene opmerkingen gemaakt.
De verdere details van de huizen in insula II
Als de het kompleetst onderzochte insula met woonhuizen van Forum Hadriani, biedt insula II nog
meer interessante gegevens. Zo is er meer bekend over de genoemde driedeling in een voorhuis,
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middenhuis en achterhuis. Ook zijn er sporen van de Romeinse voorliefde voor doorkijkjes en valt iets
te zeggen over de verdiepingen.
Het voorhuis
Interessant aan de door Evans beschreven driedeling is dat bij elk van de drie delen vaste
woonfuncties horen. Die zijn dus ook voor de Voorburgse huizen relevant. De aan de straat
grenzende vertrekken hadden in Romeinse steden vaak een bedrijfsmatige functie als winkel,
werkplaats en/of opslagplaats (afb. 10.7 en 10.8). Aan de straat liggen minder vaak woonruimtes
omdat men deze bij voorkeur wat verder van de openbare weg plaatste. Het gebruik als winkel en/of
werkplaats is herkenbaar aan de brede ingang aan de straatzijde, vaak over de volle breedte van het
vertrek. Naast toegankelijkheid speelde ook de behoefte aan licht een rol, en bij sommige
werkplaatsen de afvoer van warmte en bijvoorbeeld afvalwater.329 Als de ruimte aan de voorzijde
gesloten was, diende deze bijvoorbeeld voor opslag, maar kende ook wel een woonfunctie. Het
voorhuis bevat meestal een smalle gang (fauces) die naar het middenhuis voert. Bij brede woningen
zoals het atriumhuis in Keulen, bevindt zich aan weerszijde van de gang een vertrek. Bij smalle huizen
zoals in insula II in Voorburg is er slechts plaats voor één vertrek aan één zijde. De gang ligt in insula
II met de andere zijde tegen de zijkant van het huis, een uit moderne woningen bekende oplossing.
Het middenhuis
Het middenhuis vormde bij het traditionele woonhuis het centrale woonvertrek met haard en het altaar
voor de huisgoden. Bij grotere huizen dan die in de Voorburgse insula II, had dit vertrek zich in de loop
der eeuwen tot een representatieve ruimte ontwikkeld. De rijken ontvingen hier s'ochtends tijdens de
begroeting (salutatio) stedelingen die de patroon hun eer kwamen bewijzen in ruil voor zijn steun,
waaronder giften (sportulae).330 Omdat het wonen in deze ruime huizen zich naar andere vertrekken
verplaatste, kon het vertrek zelf worden voorzien van een grote rechthoekige opening in het dak
waardoor het nodige licht naar binnen viel. Rond dit open atrium lagen traditioneel de kleine
slaapvertrekken (cubicula).
De Vesuviussteden tonen fraaie voorbeelden van dergelijke open atria en hebben bijgedragen
aan de beeldvorming dat de meeste Romeinse huizen er zo uitzagen. In werkelijkheid was het een
woningtype dat in het begin van de 1e eeuw geleidelijk uit de mode raakte. Bij de inventarisatie van
Evans bleek het domus met open atrium in Pompeji ook al minder gebruikelijk te zijn dan algemeen
wordt gedacht. Hetzelfde constateerden De Kind en Mols voor de huizen in Herculaneum en evenzo
Wallace-Hadrill voor de woningen in beide Vesuviussteden.331 In het noorden komen open atria met
name in de begintijd voor, waarna de Romeinen mogelijk mede door het koude klimaat andere
oplossingen zochten. Een zeer vroeg voorbeeld zijn vermoedelijke atriumhuizen in Waldgirmes. In
deze periode komt het atriumhuis ook nog voor bij officierswoningen in forten. Een voorbeeld is
Nijmegen waar rond het begin van de jaartelling in een fort op het Kops Plateau de woning van de
commandant (praetorium) van een open atrium was voorzien.332 En bijvoorbeeld in Keulen is uit de
beginperiode van de stad een huis met open atrium bekend, maar het type is in het noorden van het
Rijk daarna nauwelijks tot ontwikkeling gekomen. En ook in de rest van het rijk speelt het type vanaf
de 2e eeuw slechts een bescheiden rol.333
Des te interessanter is het dat de Voorburgse huizen illustreren dat de variant met gesloten atrium
wel bleef voortbestaan, een aspect dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. Het gaat om een
variant die overigens in de Vesuviussteden ook al voorkomt. Bij kleinere onderkomens met het
formaat van die in Voorburg was het representatieve open atrium niet praktisch. De woonfunctie van
het centrale vertrek kon eenvoudig niet gemist worden, hetgeen Vitruvius ook duidelijk aangeeft:
“Mensen van gewone doen hebben geen behoefte aan entreehallen, ontvangstkamers en imposante
atria. Dit soort mensen voldoet namelijk aan haar sociale verplichtingen door anderen te bezoeken in
plaats van zelf mensen te ontvangen”.334 Voor hen was een geheel overdekt atrium praktischer, een
variant die Vitruvius het atrium testudinatum noemt. In noordelijke streken speelde bovendien het kille
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klimaat een belangrijke rol, een lokale omstandigheid waar de Voorburgse architecten zeker rekening
mee gehouden zullen hebben. Vitruvius: “Zoals de natuur afhankelijk van de zonnebaan verschillende
eigenschappen heeft, zo moet ook het huis op de afwijkende klimatologische omstandigheden worden
afgestemd”.335 Met de noordelijke kou was een open atrium onpraktisch. De ervaring met de enkele
vroege voorbeelden was in het noorden wellicht niet zo positief aangezien het open atrium daarna
nauwelijks nog voorkomt. Maar ook in de warmere Vesuviussteden kwamen huizen met volledig
gesloten dak regelmatig voor.336
De Voorburgse breedte van twintig voet is volgens Vitruvius de minimale breedte voor atria, ook
als deze overdekt zijn.337 Dat in Voorburg de ondergrens is aangehouden strookt met de beperkte
omvang van de huizen in insula II. De maten van de Voorburgse ‘atria’ (circa 20 bij 25 voet) stroken
redelijk met andere voorbeelden. Vitruvius noemt drie verhoudingen waarbij de breedte varieert tussen
zestig en zeventig procent van de lengte. In de praktijk zijn de atria vaak nog wat rechthoekiger, dat
wil zeggen dat de percentages nog wat hoger liggen. Het Voorburgse percentage van tachtig procent
past dus goed bij wat gebruikelijk was.338
Met een breedte van twintig voet behoorden de Voorburgse huizen tot de smallere huizen, wat de
nodige beperkingen oplegde aan het klassieke domustype. Een veel voorkomende afwijking van de
klassieke domus is door Evans besproken in haar onderzoek naar Pompejaanse atriumhuizen. Het
betreft het geringere aantal of zelfs ontbreken van wat Evans sideranges noemt. Dat zijn de kleine
vertrekken aan weerszijden van het atrium.339 In smallere Pompejaanse huizen komen ze slechts aan
één kant voor of ontbreken zelfs volledig. De Kind heeft evenzo in Herculaneum geconstateerd dat tot
een huisbreedte van dertig voet de sideranges ontbreken.340 In de Voorburgse insula II is het al niet
anders: het overdekte atrium heeft de volle breedte van het perceel nodig. Hooguit is er een enkel
zijkamertje. Deze hadden in ieder geval bij de tussenwoningen geen vensters en waren daarom als
daglichtloze ruimtes met name geschikt als slaapkamer of opslagplaats. Slaapkamers lagen
traditioneel aan het atrium waar in de winter ook de warmte van de haard vandaan kwam.341 Verder
kon een vliering als slaapplaats of opslagruimte worden gebruikt. Of op die manier een aparte
slaapruimte geschapen kon worden hing af van de gezinsgrootte en activiteiten in het huis. Bij een
groot gezin zou de centrale ruimte al snel te klein worden als daarin aparte slaapvertrekken werden
aangebracht. En in een aantal gevallen waren de andere vertrekken nodig voor ambachtelijke
activiteiten en werd de vliering gebruikt voor opslag of ze werd verhuurd. Het zal daarom in de huizen
van de Voorburgse insula II vaak zijn voorgekomen dat men gezamenlijk in de centrale ruimte sliep
die in de winter door het centrale vuur werd verwarmd. Deze ruimte was matig verlicht en daarom zelf
ook goed geschikt als slaapplaats. In pre-industriële samenlevingen is het vrij gebruikelijk dat het
gezin samen in een gezamenlijke ruimte slaapt.342
Het achterhuis
Achter het centrale woonvertrek volgde het achterhuis dat direct aan het erf grensde. Bij grotere
huizen zoals het Keulse Atriumhuis lag hier het tablinum. Dat was een breed vertrek met een grote
opening naar het atrium en vaak ook naar het erf. De breedte van dergelijke tablinia varieert bij een
steekproef in Pompeji tussen de vier en zeven meter. De Voorburgse breedte van de achterste
vertrekken ligt met circa vier meter in de buurt van de ondergrens, passend bij de geringe omvang van
de woningen in insula II.343 Het komt ook goed overeen met de maten van het overdekte atrium. Bij
een atriumbreedte van twintig voet, zoals in Voorburg, adviseert Vitruvius namelijk het tablinum een
breedte van tweederde hiervan te geven, ofwel dertien voet. Dat is inderdaad zo’n vier meter.344
Gezien het koudere klimaat was deze ruimte in het achterhuis waarschijnlijk minder open als in de
Vesuviussteden. Het tablinum was bedoeld als ontvangstkamer van de heer des huizes. Dit voor de
huizen van beter gesitueerden karakteristieke vertrek, past in een traditie die in veel samenlevingen
voorkomt. Daarin heeft het gezinshoofd (soms als enige) een kamer voor zichzelf waarin hij vrienden
ontvangt, samenkomsten organiseert en van zijn privacy geniet.345 Bij de kleinere Pompejaanse
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huizen lag ernaast een smalle doorgang (andron) naar het achtererf.346 In de Voorburgse insula II is
de andron vanaf de straat gezien steeds links gesitueerd met ernaast aan de rechterkant de
rechthoekige achterkamer. In het Duitse Faimingen was de opening voor de achterdeur bewaard en
0,9 meter breed, wat in Voorburg niet veel anders zal zijn geweest.347
De achterkamer was vaak het rijkst uitgevoerd omdat deze het verst van de straat lag, dus ver van
storende straatgeluiden en dicht bij het groen van de tuin. Het was ook een geliefde plek voor het
aanbrengen van de kostbaarste wandschilderingen van het huis.348 In de zomer bood het achterste
vertrek bovendien aangename koelte als het centrale woonvertrek door kookvocht en haardvuur
benauwd werd.349 Uiteraard waren ook andere functies mogelijk, of combinaties daarvan. Zo was in de
Vesuviussteden de positie rechts achterin het huis een geliefde plek voor de eetkamer, een voorkeur
die in Romeinse huizen in Noordwest-Europa werd overgenomen.350 In tegenstelling tot slaapkamers
en opslagkamers, was er in de eetkamer behoefte aan lichtvensters en bovendien aan rust die men
aan de straatkant niet had.351
De besproken standaardindeling van de Voorburgse huizen kan in de praktijk al tijdens de bouw
flexibel zijn aangepast aan de individuele wensen, zo suggereren althans detailverschillen in de
Voorburgse indeling (tab 10.1 en afb. 10.6). Het is duidelijk dat het zuivere Vitruviaanse modelhuis
weinig voorkomt. Van insula II zijn elf huisplattegronden in meer of mindere details bekend. Huis 7 lijkt
in de eerste fase een voorbeeld van het basistype. Huis 5 kan voor de verbouwing een tweede
voorbeeld zijn geweest. Dat geldt ook voor huis 9. Bij de andere huizen zijn de afwijkingen groter of is
een bepaald deel niet opgegraven. De kamer rechtsachter (bezien vanaf de straat) komt bij de huizen
het vaakst voor, wat te maken kan hebben met de vermoedelijke woonfunctie.
De in beginsel geheel open centrale ruimte lijkt zichtbaar in huis 7 en mogelijk ook in huis 9 en 10.
Bij vijf andere huizen in insula II zijn er sporen van wanden die duiden op aanpassingen van het
basisontwerp. Misschien betrof het deels een standaardaanpassing in de vorm van een kleine extra
kamer die tegen de achterkamer werd geplaatst. Bij huis 2 (en mogelijk huis 1) is rechts zo’n klein
kamertje van circa twee bij ruim drie meter aanwezig. Wanden van circa drie meter lengte waren in
Pompeji een standaardmaat voor slaapkamers.352 In de huizen 5 en 8 zijn er ook aanwijzingen voor
zo’n extra vertrek. Bij sommige huizen zijn in het middendeel nog meer aanpassingen doorgevoerd.
Afwijkingen komen met name voor in de hoekhuizen. Deze hadden als nadeel dat bij de
standaardindeling het ‘atrium’ direct aansloot op de koude buitenmuur. Dat verklaart mogelijk dat het
juist de hoekhuizen zijn waar het ‘atrium’ zich niet over de volle breedte uitstrekt. Bij huis 1 lijkt zoals
vermeld aan de kant van de koude buitenmuur een extra kamer aangebracht te zijn. Bij huis 8
bevonden zich langs de zijmuur eveneens aparte vertrekken. En ook hoekhuis 5 had een afwijkende
indeling met mogelijk een gang tussen de buitenwand en genoemde vertrekken.
Wat betreft de indeling van de voorzijde, is met name bij de noordelijke huizen zichtbaar dat zich
vaak vanaf de straatzijde gezien links een ingang bevond. Bij de huizen 8 en 9 is een gang aan de
linkerzijde zichtbaar met een breedte van respectievelijk zo’n drie en twee meter. Dat komt overeen
met de gangbreedtes in Pompeji die schommelen tussen de twee en drie meter.353 Bij huis 11 duidt
een ruim twee meter brede opening in de voorgevel ook op zo’n ingang. Bij de andere twee
noordelijke huizen 10 en 12 is aan de voorzijde echter geen gang zichtbaar. Bij de zuidelijke rij huizen
is het beeld minder duidelijk, mede omdat het betreffende deel van de voorzijde van enkele huizen
niet is opgegraven. Een aantal huizen lijkt hier over de volle breedte naar de straatzijde open geweest
te zijn. Ze werden vermoedelijk volledig afgesloten met de onder meer uit de Vesuviussteden bekende
winkelluiken inclusief houten deur.354 De luiken werden geplaatst in een sleuf in een houten of stenen
drempel zoals die mogelijk in insula VII is gevonden, waarover meer aan het eind van hoofdstuk 13
(afb. 13.7). Bovenin het portaal bevond zich ook een sleuf met extra ruimte. De staande planken
konden worden verwijderd door ze in deze bovenste sleuf zover omhoog te tillen dat ze los kwamen
uit de onderste sleuf en verwijderd konden worden. In Pompeji is een afgietsel gemaakt van een
dergelijke constructie in gesloten toestand. Er was ook een afdruk bewaard van de horizontale ijzeren
sluitstang zoals die in oorspronkelijke positie is teruggevonden op de twee houten deuren van de hut
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van het schip De Meern 1.355 De verdere indeling van de huizen 2, 5 en 7 suggereert dat ook hier het
huis vanaf de straat bezien aan de linkerzijde werd betreden. De achterwand van de voorste ruimte
bevat namelijk steeds links een doorgang naar het middendeel van de woning. Bovendien ligt bij deze
huizen de gang aan de achterzijde ook steeds links.356 Uit Pompeji is bekend dat de houten
winkelafluitingen links of rechts een aparte toegangsdeur hadden.
De Voorburgse voorbeelden illustreren dat afwijkingen van de basisplattegrond mogelijk waren,
zeker bij het plaatsen van niet-dragende muren. Dat is zichtbaar in de zeldzaam goed geconserveerde
houten rijenhuizen in het Zwitserse Oberwintherthur. Hetzelfde blijkt bij officierswoningen in Romeinse
forten die binnen een bepaald fort vaak een standaardomvang hadden, maar verder sterk individueel
waren ingedeeld.357 Er zullen in Voorburg in de loop van tijd meer interne verbouwingen zijn
doorgevoerd, zeker wat betreft de niet dragende binnenwanden. In bijvoorbeeld de Vesuviussteden is
verder te zien hoe soms bij uitbreiding van een huis een deel van een aangrenzend huis werd
overgenomen. In insula II was dat misschien het geval bij de huizen 3 en 4 waarvan het achterhuis
met elkaar in verbinding lijkt te staan. Verder kan daar een zuil op de erfscheiding van een
gezamenlijk afdakje afkomstig zijn, een constructie die overigens al van de eerste bouw kan dateren.
Ook kunnen er licht gefundeerde binnenwanden zijn gebruikt waarvan de sporen bij de Voorburgse
opgraving niet herkend zijn.358 In de zeldzaam goed geconserveerde villa bij Ahrweiler in de buurt van
Keulen, zijn voorbeelden gevonden van lichte binnenwanden die waren gemaakt van vakwerk met
steenvulling, vlechtwerk en zelfs van luchtgedroogde leemtegels.359
Het doorkijkje
Dat bij de standaardindeling de gang naar het achtererf op één lijn ligt met de entreegang aan de
straatkant, heeft alles te maken met het doorkijkje (vista) dat bij de Romeinse architecten zeer geliefd
was. De vertrekken werden zodanig gepositioneerd dat de bezoeker bij binnenkomst een grootse
indruk van de woning kreeg doordat men ver in de woning kon kijken. Liefst werd ook de tuin in het
doorkijkje betrokken, wat bij de Voorburgse huizen een imposant vergezicht van bijna veertig meter
opleverde.360
Deze binnenmuurse openheid van de Romeinse woning stond in fel contrast met de beslotenheid
naar buiten toe. In Pompeji en Herculaneum is goed te zien hoe de Romeinen zich met hun woningen
zoveel mogelijk van de omgeving afsloten. De winkels aan de straatkant hadden in een aantal
gevallen zelfs geen directe verbinding met de bijbehorende woning.361 En als de ruimte naast de gang
niet als winkel maar als woonvertrek werd gebruikt, was er doorgaans slechts een klein raampje naar
de straat. Het zat vaak boven ooghoogte in de muur opdat niemand naar binnen kon kijken.
Regelmatig was tegen inbrekers in een venster een diefijzer aangebracht, waarvan ook resten of
bevestigingsgaten in onder meer Heerlen en Kerkrade bewaard zijn gebleven.362 Typisch Romeins is
verder het volledig omheinen van de achtererven, zoals dat ook in Voorburg zichtbaar is. 'My home is
my castle' past de Romein als geen ander.
Wallace-Hadrill heeft dit beeld van geslotenheid enigszins genuanceerd. De winkels waren
bestemd voor een algemeen publiek en daarom met brede openingen juist zeer uitnodigend, althans
overdag als ze niet met de winkelluiken waren afgesloten. De huizen zelf waren daarentegen gericht
op een selectief gezelschap van vrienden en relaties. Voor onbekenden had de entree inderdaad iets
afstandelijks en afhoudends. Maar voor vrienden die via de gang het huis betraden, was het interieur
juist zeer open en transparant, een indruk die werd versterkt door het doorkijkje dat de Romeinse
woningen onderscheidde van bijvoorbeeld de Griekse huizen. Illustratief voor de binnenhuiselijke
transparantie is een tekst waarin de bouwer aan de architect de opdracht geeft “mijn huis zodanig te
ontwerpen dat wat ik ook doe voor iedereen zichtbaar is”.363
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De verdiepingen
De aanwezigheid van een straatporticus duidt vaak op de aanwezigheid van een etage, met name
aan de voorzijde.364 De Voorburgse huizen waren echter voorzien van eenvoudige vlechtwerkwanden,
wat de draagkracht voor verdiepingen beperkte. De situatie in Voorburg was daarom waarschijnlijk
vergelijkbaar met hetgeen volgens Evans in driekwart van de Pompejaanse atriumhuizen voorkomt:
een centraal woonvertrek (atrium) reikend tot aan het dak, met alleen een verdieping boven het
voorhuis en het achterhuis aan respectievelijk de straat- en erfkant.365 In Voorburg was dat ook
verwarmingstechnisch de beste oplossing. De Romeinen gebruikten bij hun haarden namelijk niet of
nauwelijks schoorstenen, zo blijkt uit goed bewaard gebleven huizen in de Vesuviussteden en
Rome.366 Het vonkende haardvuur bevond zich traditioneel in het centrale woonvertrek, het afgesloten
atrium. In koude streken was dat optimaal, omdat - ingesloten tussen voorhuis en achterhuis - de
warmte maximaal werd vastgehouden. Bovendien had het vuur hier de grootste vrije hoogte tot het
dak. De Romeinse auteur Columella waarschuwde al dat de vuurvonken van een open haardvuur bij
een laag plafond extra brandgevaar opleverden.367 Dat was bij de houten huizen van insula II een
belangrijk aandachtspunt. Bij een gemeenschappelijk zadeldak, zoals ook bij de Voorburgse
rijenhuizen gebruikt kan zijn, lag het hoogste deel (daknok) boven het middenvertrek. Daar was het
brandgevaar dus het kleinst en de hinder van de rook het geringst. Dat maakte het middenvertrek de
ideale ruimte voor de haard. Bovendien verbruikt het vuur veel zuurstof wat ook voldoende ruimte
verreist.368 Boven het voor- en achterhuis kon desgewenst wel een vliering worden aangelegd. Ook in
de Middeleeuwen kenden de huizen een dergelijke ‘binnenkamer’ of ‘binnenhaard’. Daarboven
werden pas etages mogelijk toen in de 15e eeuw een tegen de zijmuur geplaatste schouw met
schoorsteen gemeengoed werd, wat verband hield met de introductie van minder brandbare stenen
muren. Tot die tijd lag de haard in het midden van de ruimte, dwarrelde de rook omhoog en werd via
een ‘rookgat’ door het dak afgevoerd.369 In Pompeji bestaan de rookgaten uit kleine dakopeningen met
bijvoorbeeld het formaat van vier platte daktegels. Zo’n opening stond bekend als een oculus. Een
beroemd voorbeeld daarvan is de ronde opening in het dak van het Pantheon in Rome.370
De rook bleef in zo’n ‘rookhuis’ altijd enige tijd ronddwarrelen en gaf het houtwerk van het dak een
donkere kleur. Naar wordt aangenomen lag daar de oorsprong van de Romeinse naam ‘atrium’ (ater =
zwart)371 Dat de haard een centrale plaats in het huis innam, vergelijkbaar met de situatie in de
Middeleeuwen, suggereert eerdergenoemd citaat van Cicero. Die stelt dat het bij de Romein in zijn
huis vooral ging om “zijn altaren, zijn haard, zijn huisgoden”. 372 In de zeldzaam goed geconserveerde
houten rijenhuizen van Oberwinterthur was zichtbaar dat daar de haarden inderdaad in het midden
van de woning lagen.373 In het Huis met de Haardplaats (huis II.7) in Voorburg, waar de sporen minder
diep verstoord lijken te zijn dan in de rest van de insula, is in het midden mogelijk nog het restant van
een haardplaats zichtbaar: een nagenoeg vierkante plek van ongeveer twee bij twee meter die
blijkens de veldtekening werd doorsneden door latere sporen. De plek lag in het midden van de
woning, vrij precies halverwege de huislengte.374 Elders zijn dergelijke centrale haarden beter
bewaard gebleven.375 In het Noorden waren Romeinse haarden zelden verhoogd zodat doorgaans
sprake was van vloerhaarden. Deze lagen zowel in het midden als tegen de wand. In een aantal
gevallen, bijvoorbeeld in het Belgische Braives, was nog een draaigat zichtbaar voor de zogeheten
ketelgalg waarmee een ketel boven het vuur gehangen kon worden. De ketel kon ook aan een
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plafondbalk hangen. Op een Romeins reliëf is te zien dat de Romeinen inderdaad met een ketting
ketels boven het vuur hingen.376
In het koude noorden was het lastig zonder brandgevaar een houten bovenverdieping in de winter
bewoonbaar te houden. Mede gezien de niet al te sterke constructie van vlechtwerkwanden valt bij de
Voorburgse huizen daarom vooral te denken aan eenvoudige vlieringen als slaapplaats of
opslagplaats, vanaf de begane grond te bereiken via een houten trap of ladder. Naast opslag van de
wintervoorraad, brandstof voor de haard en voorraden van een eventuele winkel, kon de ruimte ook
gebruikt worden als droogzolder voor de was. Verder konden bijvoorbeeld vanaf de vliering de houten
raamluiken geopend en gesloten worden (afb. 11.1).377 In Pompeji ontdekte Hoffman tegen de muur
van een van de atria de sporen van een houten trap naar de zijdelingse etages. Soms was er ook een
balustrade langs de zijkant van het atrium als verbinding tussen de etages aan voor- en achterzijde.378
Het wonen op een verdieping had iets minderwaardigs. De rijken woonden net als de huidige
bungalowbewoner bij voorkeur op de begane grond en namen hooguit de trap om een fraai vergezicht
te bewonderen. Grote gezinnen konden genoodzaakt zijn de verdiepingen wel te bewonen. Maar bij
voorkeur werden de etages gebruikt voor secundaire functies en voor de bedienden. Verder werden
verdiepingen nogal eens verhuurd aan minder welgestelden.379 Dat betekende trappenlopen en vaak
minder goede verwarmingsfaciliteiten en sanitaire voorzieningen.
Eigen etages waren van binnenuit met een trap bereikbaar. Zelfstandige bovenwoningen moesten
daarentegen direct vanaf de straat met een trap toegankelijk zijn. Illustratief is de Casa a Cratico in
Herculaneum die ongeveer even breed is als de Voorburgse huizen in insula II. Oorspronkelijk één
woning, is het geheel op een gegeven moment omgebouwd tot twee afzonderlijke appartementen
(één op de begane grond en één op de eerste verdieping) met ieder een eigen toegang. Zaken als
een eigen huisaltaar en eigen bedden illustreren dat de bovenetage inderdaad apart werd bewoond.380
Met tweemaal negentig vierkante meter konden de Voorburgse huizen zo aan twee huishoudens
onderdak bieden. Een haardvuur was dan niet meer goed mogelijk zodat overgeschakeld moest
worden op bijvoorbeeld een kolenbekken.
Volgens een steekproef van Wallace-Hadrill had ruim 10 procent van de huizen in Pompeji een
trap met eigen opgang voor de bovenverdieping. In Herculaneum, waar ook houten trappen bewaard
zijn gebleven, was dat percentage zelfs 15 procent.381 En Pirkins trof bij recent onderzoek nog meer
aanwijzingen voor zelfstandige bovenwoningen aan. Volgens hem bestond in Pompeji 16 procent van
de onderkomens uit zelfstandige bovenwoningen en was dat aandeel in Herculaneum zelfs 26
procent.382 Dat zou betekenen dat in Pompeji in 1 op de 5 woningen een zelfstandige bovenwoning
aanwezig was. In Herculaneum bevond er zich zelfs in 1 op de 3 woningen zo’n bovenwoning. Met
maximaal veertien huizen op de begane grond in de Voorburgse insula II zouden er bij die
verhoudingen drie tot vijf zelfstandige bovenwoningen zijn geweest. Die bovenwoningen liepen in de
Vesuviussteden zelden over de gehele huislengte door.383 Aan de achterzijde van het huis op de
begane grond bevond zich nogal eens een ontvangstkamer die liefst tot aan het dak werd
doorgetrokken om een goede lichtvoorziening zeker te stellen.384 Daarom was er vaak slechts een
kleine bovenwoning aan de voorzijde, soms niet meer dan een enkele kamer. Het was ook alleen aan
de voorzijde van het huis dat een aparte trap aan de straatzijde kon worden aangebracht. In de
Voorburgse insula II vormden de wanden van hout en leem constructieve beperkingen bij het
aanbrengen van etages.
Behalve appartementen, werden ook regelmatig afzonderlijke kamers verhuurd. Dickmann heeft
erop gewezen dat ook bij kleinere huizen de bovenkamers aan de voorzijde als pergula regelmatig
afzonderlijk werden verhuurd. Veelal gebeurde dat in combinatie met de winkel van waaruit ze via een
trap bereikbaar waren. Maar er kon ook een trap vanaf de voorzijde zijn. Omdat deze onderkomens
zelden bij opgravingen bewaard zijn gebleven, is hun aandeel in de woonvoorzieningen volgens
Dickmann sterk onderschat. Hij berekent dat zowel in Pompeji als Herculaneum ongeveer een kwart
van de onderkomens bestond uit een afzonderlijke winkel met erachter of erboven een kleine
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woonruimte.385 Wallace-Hadrill maakt aannemelijk dat winkels vaak een eigen bovenwoning bezaten.
In Pompeji is bij veertig procent van de winkels een trap naar boven aangetroffen. Overigens gaat het
vaak om latere toevoegingen zodat in een jonge stad als Forum Hadriani het aandeel kleiner geweest
kan zijn.
In de Voorburgse insula II zijn op de begane grond de ruimtes aan de voorzijde in weinig gevallen
geheel met muren van de rest van de woning afgescheiden (afb. 10.2). Dit suggereert dat ze sterk met
de woning geïntegreerd waren. Dan is een aparte opgang minder waarschijnlijk. Ook ontbreken de
uitbouwen aan de achterzijde die elders wel veel voorkomen en onder meer gebruikt kunnen zijn ter
compensatie van ruimteverlies door verhuur van bovenkamers.386 Maar dat sluit niet uit dat in een
aantal gevallen een winkel met bovenkamer werd verhuurd. Een mogelijk voorbeeld is het Verkleinde
Huis (huis II.4). De woning is aan de voorzijde geheel open maar loopt niet helemaal door tot
achteren. De laatste 15 voet lijkt door de bewoner van het aangrenzende Huis met de geknikte
Achterwand (huis II.3) gebruikt te zijn. Mogelijk had de bewoner aan de voorzijde via een interne trap
toegang tot een bovenverdieping. Een voorbeeld van een aparte opgang vanaf de straatzijde biedt
mogelijk het Huis met de Hoekkamers (huis II.8A). Daar zijn namelijk aan de zijkant enkele ruim een
meter brede vertrekken zichtbaar, dus met de breedte die geschikt was voor een trap naar boven.387
De mogelijke trapruimte aan de voorzijde is ruim drie meter lang. Met een traphoek van ongeveer 45
graden was dat voldoende voor een trap naar een vertrek boven het voorhuis. Een vergelijkbaar smal
vertrek aan de achterzijde is krap drie meter lang wat waarschijnlijk ook nog net genoeg was voor een
trap naar een vertrek boven het achterhuis. De ingang lag dan waarschijnlijk op de hoek aan de
achterzijde van de woning die hier vanaf de zijkant bereikbaar was.
Bij een eigen gebruik van de vliering als opslagplaats of slaapplaats, was het voor de
lichtvoorziening het handigst als er geen achterwand was.388 Die zou namelijk het licht van de
vensters boven de porticus tegenhouden. Een eenvoudig open hekwerk, zoals bekend uit de
Vesuviussteden, was dan de beste oplossing. Bij apart verhuur kon er wel behoefte aan een dichte
scheidingswand bestaan. Vrij grote binnenvensters konden in dat geval zorgen dat een deel van het
buitenlicht toch tot de binnenruimte doordrong. Het uiterlijk van dergelijke kleine aparte bovenruimtes
is bekend uit onder meer Rome, Ostia en de Vesuviussteden, waar ze soms niet meer dan anderhalve
meter hoog waren.389 Daar woonden de armen als het even tegenzat “tussen de broedende duiven
met alleen dakpannen tussen zichzelf en de open lucht”, aldus Juvenalis.390 ‘Geboren in een pergula’
(in pergula natus est) was de Romeinse uitdrukking voor arme mensen.391 Bij gebrek aan stromend
water moesten de bewoners van dergelijke bovenkamers in Voorburg naar een publieke put voor
water, en was er bijvoorbeeld geen toilet. Er was vaak alleen in de bijbehorende winkel op de begane
grond een haard, wellicht mede omdat de houten verdiepingsvloer te brandbaar was. Een dergelijke
woonsituatie is in Voorburg ook goed denkbaar.392
De vrijstaande huizen in insula II
Omdat rijenhuizen het beeld in insula II domineren, moet niet over het hoofd worden gezien dat aan
de westelijke uiteinden twee vrijstaande huizen stonden. Het Vrijstaand huis met de Haardplaats (huis
II.7) heeft interessant genoeg hetzelfde formaat en kent zelfs dezelfde driedeling als de huizen uit het
aangrenzende rijtje. Een belangrijk verschil was constructief gezien dat de daknok van dit huis
ongetwijfeld in de lengterichting van het huis stond en dus loodrecht op de weg was gericht. Dat gaf
het Vrijstaand huis met de Haardplaats een wezenlijk ander uiterlijk. Verder was er mogelijk aan de
oostzijde een bijna drie meter brede aanbouw die later (deels) vergraven is bij de aanleg van een
waterput.
Het vrijstaande Hoekhuis met de kleine Kamers (huis II.8A) had een circa drie meter brede aanbouw
in het oosten, mogelijk een doorgang naar het achtererf. De aanbouw lijkt een vast onderdeel van het
huis te zijn zodat het een iets breder huis was van langs de straatkant 30 voet. Verder was de afstand
tot het aangrenzende rijtje huizen beperkt tot een ongeveer 2,5 voet brede ambitus. Specifiek aan huis
II.8 is dat er aan de westkant mogelijk trapkamers waren voor een verdieping aan de voorzijde en
achterzijde. Rond het midden van de 2e eeuw is dit huis vervangen door het Vrijstaand huis met de
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Uitbouw (huis II.8B) dat slechts 20 voet breed was en op ruim drie meter van buurhuis II.9 stond. In
het verlengde van de twee lange zijwanden van dit vrijstaande huis bevonden zich aan de straatzijde
twee rechthoekige paalgaten die de aanwezigheid van een afdakje suggereren. In het volgende
hoofdstuk komt de reconstructie van deze huizen uitvoeriger aan bod.
De Huizen in insula I
Insula I is door Holwerda opgegraven in de beginfase van zijn onderzoek, het noordelijk deel in 1910
en het zuidelijk deel in 1911 (afb. 10.9). De sporen zijn deels verwarrend, temeer omdat Holwerda
problemen had met het laten aansluiten van de opgravingsplattegronden uit beide jaren. Het bleek dat
hij de richting van de sporen aanvankelijk niet goed had vastgelegd. Verder lopen verschillende
perioden door elkaar, inclusief sporen van de Domitiaanse nederzetting die bestond voorafgaand aan
de stichting van Forum Hadriani. Interessant is dat Holwerda bij deze opgraving het schervenmateriaal
uit de verschillende sporen apart beschrijft, wat hij jammer genoeg in latere verslagen veel minder
uitvoerig doet.
De oostelijk gelegen huizen dateren in hun eerste fase in ieder geval uit de Domitiaanse periode
(afb. 3.5). Het lijkt om minimaal drie erven te gaan. In hoofdstuk 5 is gesuggereerd deze met D1 tot en
met D3 aan te duiden, dit ter onderscheid van de huizen in Forum Hadriani waarvan de nummering
met het insulanummer begint. Opvallend is dat de oude huizen mogelijk na de stichting van Forum
Hadriani nog enige tijd in gebruik bleven, hoewel ze iets schuin op de nieuwe wegrichting lagen. Bij de
herinrichting van een nederzetting konden bezitsrechten niet altijd genegeerd worden.393 Verder
kunnen de huizen in gebruik zijn gebleven omdat er zo snel nog geen nieuwe huizen beschikbaar
waren, bijvoorbeeld doordat nieuwkomers zonder huis bij nieuwbouw voorrang kregen. Ook is het
natuurlijk mogelijk dat een deel van het terrein een tijd braak heeft gelegen. Volgens Holwerda zijn er
pas “omstreeks het midden van de 2e eeuw” verbouwingen uitgevoerd.394 Uitzondering op de late
bouwinspanning in insula I is het zogenoemde Huis van Tiberius (huis I.1). Gelukkig is er over dit huis
vrij veel informatie beschikbaar, inclusief gegevens over de bewoners.
Huis I.1 (Huis van Tiberius)
Zoals eerder aangegeven, is dit vrijstaande huis waarschijnlijk in het begin van de 2e eeuw bij de
stichting van Forum Hadriani neergezet (afb. 10.10). Holwerda constateerde bij het Huis van Tiberius
bouwactiviteiten “in het eerste gedeelte van de 2e eeuw, waarschijnlijk vroeger dus dan de groote
algemeene herbouwing van de gebouwen hier in de buurt”.395 Met dit laatste doelde Holwerda op de
grote reeks verbouwingen die in insula I in het midden van de 2e eeuw plaatsvond. Een in de vloer
gevonden complete pot van handgevormd inheems aardewerk was mogelijk een bouwoffer.396
Dergelijke ingegraven offers kwamen voornamelijk voor bij de bouw van huizen, maar zeker niet
bij alle woningen. Ze waren bedoeld om een voorspoedige bouw en/of gebruik van de woning zeker te
stellen. Het offer werd bijvoorbeeld gebracht bij het slaan van de eerste paal en werd veelal door de
toekomstige bewoners zelf uitgevoerd, dus niet door bijvoorbeeld een priester. Daarbij was de pot
waarschijnlijk slechts de container en bestond het offer uit voedsel zoals graan. Offers aan de
huisgeesten waren namelijk vaak spijzen.397 Overigens is de vondstcontext te vaag om zekerheid te
hebben over de interpretatie als bouwoffer.398
Los van de mogelijk latere aanbouw aan de straatzijde, is sprake van een circa 25 voet breed huis
met een diepte van 50 voet (afb. 10.10).399 De ligging van de stadsgrens duidt op een erflengte van
125 tot 150 voet inclusief huis. Lange zijgreppels duiden op een mogelijke erfbreedte van 60 voet (18
meter). Dat was ruim voldoende voor het betreffende vrijstaande huis. De indeling van het huis wijkt af
van die van de huizen in insula II. Daarbij dient bedacht te worden dat het huis tijdens de bouw aan de
westkant vermoedelijk nog vrij uitzicht had omdat de palissade en stadsmuur pas later is aangelegd
en de stadsgrens vermoedelijk aanvankelijk alleen uit een greppel bestond met misschien een lage
wal erachter. Het is daarom goed mogelijk dat zich aan die westkant een porticus of open veranda
bevond, vergelijkbaar met het front van grote plattelandsvilla’s, door Van Es aangeduid als het
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‘Simpelveld-type. Een dergelijk front was een belangrijk statussymbool (afb. 10.11).400 In Zuid-Limburg
zijn verschillende villa’s van het type Simpelveld opgegraven. Daarbij laat de villa van Kerkrade een
zelfde tweedeling van de hoofdruimte zien zoals die ook bij het Huis van Tiberius zichtbaar is. Een
dergelijke tweedeling, met aan de lange zijde een porticus/veranda, komt mogelijk ook voor bij twee
villa-achtige gebouwen uit de directe plattelandsomgeving van Forum Hadriani, met een formaat dat
dicht in de buurt van het Voorburgse huis komt. Het gaat om een eenvoudig huis uit Rockanje en een
villa-achtig gebouw uit Poortugaal. De Voorburgse veranda zou zo’n zes voet (1,8 meter) breed zijn,
vergelijkbaar met de circa 2 meter bij het vila-achtige gebouw uit Poortugaal. Een vergelijkbare
breedte is verder bekend uit Valkenburg-De Woerd (ZH) bekend.401 Bij dergelijke huizen kwam het
ook voor dat in plaats van een veranda of porticus over de volle lengte een dichte gang met vensters
was aangebracht.402 Maar dat is in dit geval onwaarschijnlijk omdat direct achter deze ruimte ook al
een gang ligt. Deze is eveneens zo’n zes voet (bijna twee meter) breed, wat vergelijkbaar is met de
situatie bij een aantal huizen in insula II. Indien de porticus inderdaad in het tweede kwart van de 2e
eeuw een blikvanger vormde aan de westzijde van de stad, bij de belangrijke doorgaande weg over
de strandwal, is het in theorie mogelijk dat het (mede) een inspiratiebron was voor dergelijke
constructies op het platteland. Bekende voorbeelden van het Cananefaatse platteland
(Harnaschpolder-Zuid, Wateringse Veld-Zuid en vermoedelijk Rijswijk-De Bult) zijn allen in de tweede
helft van de 2e eeuw gebouwd. Het type heeft zich tot in Noord-Brabant verspreid.403
Qua formaat lijkt het erop dat het bij dit huis gaat om eerder genoemd standaard-ontwerp van 20
bij 50 voet zoals dat in insula II voorkomt, waaraan aan de westkant de porticus of veranda is
toegevoegd. In het huis zelf bevindt de ingang zich dan, vanaf de straat bezien, aan de linkerzijde,
zoals dat ook meestal het geval is in insula II. Aan de voorzijde grenst deze gang aan een groter
vertrek (circa 3,8 bij 7,2 meter) dat vrij precies de helft van de diepte van het huis beslaat. Naar
achteren was er in de gang waarschijnlijk een zijdeur naar een even groot vertrek aan de achterzijde.
De gang sluit namelijk over een lengte van ruim één meter aan op dit achterste vertrek, precies
genoeg voor een deuropening. Op die manier bleef in het verlengde van de gang nog zoveel mogelijk
ruimte over voor twee kleine kamers. Deze waren even breed als de gang en hadden een lengte van
respectievelijk 2,5 en 3,5 meter. Omdat het huis vrijstaand was, ligt een dak met de nok loodrecht op
de straat het meest voor de hand. Gezien de symmetrie liep het dak mogelijk tot aan de veranda door.
De lichtvoorziening was geen probleem omdat rondom vensters aangebracht konden worden. De
relatief lange gang en de twee kleinere vertrekken konden dan licht via de veranda ontvangen. In
totaal meet het huis circa 7,5 bij 14,5 meter.404
Het langgerekte spoor van een “voorbouw” ligt ruim vier meter voor de gevel. Het ligt in het
verlengde van een vergelijkbaar spoor voor de aangrenzende huizen dat Holwerda daar een
“afvoergreppel” noemt.405 Die functie verklaart wellicht dat “de vulling veel donkerder is” dan die van
de andere sporen van huis I.1. In tegenstelling tot de gebouwgreppels, lag zo’n afvoergreppel langer
open, wat wellicht verklaart dat er tevens leem in terecht is gekomen, materiaal dat lijkt samen te
hangen met een verbouwing halverwege de 2e eeuw.406 Overigens valt niet uit te sluiten dat een
porticus later bij een verbouwing tot een extra kamer van het huis is omgebouwd zoals dat wel vaker
gebeurde.407
Op het achtererf trof Holwerda een interessante constructie aan die mogelijk met ambachtelijke
activiteiten te maken heeft. Het gaat om een “vrij breede komvormige greppel” waarvan de bodem
acht centimeter boven NAP lag. Met een gereconstrueerd Romeins loopniveau op 1,05 meter boven
NAP was de greppel dus ongeveer een meter diep, wat aanzienlijk is. De greppel maakte een bocht
waarin zich aan de zijkant “een klein ondiep vierkant houten zinkputje” bevond. Het putje was volgens
Holwerda “zóó ondiep dat alleen maar de tekening van het hout in het zand zichtbaar was en er geen
vergaan hout meer over was”. Iets verderop bevond zich midden in de greppel “een grootere uit steen
gebouwde ronde zinkput” (afb. 10.12). Oostelijk kwam de greppel uit in een diepe vierkante houten
waterput waarvan de onderkant tot 1,3 meter beneden NAP reikte, dat is 2,35 meter onder het oude
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maaiveld.408 Zinkputjes waren bedoeld om vuil uit het stromende water te laten bezinken zodat het
water onvervuild zijn weg kon vervolgen.409 Kennelijk was het de bedoeling dat water schoon naar de
waterput werd afgevoerd.410 Bij de huizen I.2 en II.8 mondt ook een greppel in een waterput uit, terwijl
dergelijke constructies ook van elders bekend zijn.411 Regenwater werd door de Romeinen als zeer
schoon beschouwd en werd onder meer als drinkwater opgeslagen en gebruikt. Deze constructie is
volgens Holwerda lang in gebruik gebleven. De waterput “heeft tot het laatst van het gebruik van de
vesting open gelegen”, zo concludeert hij. Hetzelfde geldt volgens hem ook voor de bijbehorende
afvoergreppel. Daarbij is deze greppel op een gegeven moment “door een hoop steenblokken,
waaronder een enkele zuilentrommel van een oud gebouw, afgedamd”.412 De oorspronkelijke
constructie stamt dus ongetwijfeld uit de tijd van Forum Hadriani.
Holwerda stelt dat de greppel en de put al tijdens de Domitiaanse periode in gebruik zijn
genomen, maar dat is minder waarschijnlijk. De rechthoekige put heeft namelijk dezelfde oriëntatie als
het Huis van Tiberius, een oriëntatie die op zijn vroegst voorkomt bij de stichting van Forum
Hadriani.413 Het gat dat bij de aanleg van de put is gegraven en daarna dichtgegooid, bevatte “voor
het meerendeel” inheemse scherven en daarnaast wat vroege Romeinse scherven, waaronder een
stuk “uit het laatste deel van de 1e eeuw”. Holwerda trof ook nog wat jongere scherven aan, die hij
toeschrijft aan een greppel die halverwege de 2e eeuw is gegraven en daarbij het dichtgeworpen gat
van de waterput doorsneed. Maar hij heeft de scherven uit de greppel en put niet apart gehouden
zodat het gezien de context ook goed mogelijk is dat een deel te maken heeft met de aanleg van de
put.414 Dankzij die doorsnijding is ook duidelijk dat de put vóór het midden van de 2e eeuw is
aangelegd, dus waarschijnlijk in de beginperiode van Forum Hadriani. Op het achtererf vond Holwerda
onder meer een bord van terra sigillata met een naamstempel van Catus (100 – 140 na Chr.).415
Bijzonder aan het huis is dat er aanwijzingen zijn omtrent de achtergrond en naam van de
inwoners. Allereerst wijst de complete handgevormde inheemse pot op een bouwoffer door de eerste
bewoner. Het inheemse materiaal kan betekenen dat het iemand met een inheemse achtergrond
betrof, hoewel dat niet valt te bewijzen. Het valt namelijk op dat bouwoffers in het Cananefaatse
gebied bijna altijd met handgevormd aardewerk worden uitgevoerd, ook als er duidelijk sprake is van
Romeinse invloeden. Zo is in Wateringse Veld-Hogeveld een nederzetting gevonden met duidelijk
Romeinse invloeden. Toch werd in een bouwoffer een inheemse pot gebruikt, hoewel de inhoud
(druiven) typisch Romeins was.416
Interessant zijn verder de aanwijzingen omtrent de namen van twee bewoners van het
Voorburgse huis. Geheel onderin de waterput van het huis ontdekte Holwerda een bijna twee
decimeter groot schouderfragment van een kruik van paars aardewerk met een “lokaal karakter”.
Volgens Holwerda ging het om een mengeling tussen handgevormd inheems aardewerk en op de
draaischijf vervaardigd ruwwandig aardewerk: “Eigenaardig ruwwandig aardewerk, het midden
houdend tusschen Romeinsch ruwwandig en Germaansch, bruingrijze kleur”. Naast een “ingekraste
voluutversiering” met hartvormige bladeren bevatte de scherf eronder het grafitto: TIBIIRIINIO
LANICO HIIMATA, ofwel Tiberenio Lanico Hemata (afb. 10.13). Ogenschijnlijk lijkt het hier om een
naam te gaan. Romeinse burgers droegen namelijk drie namen. Naast de voornaam en familienaam
die tegenwoordig gebruikelijk zijn, droegen de Romeinen ook nog officieel een bijnaam. De tria
nomina bestond dus uit een voornaam (praenomen), een familienaam (nomen gentilicium) en een
bijnaam (cognomen). Het was traditie dat de familienaam van vader op zoon overging. In de
provincies Germania Inferior en Gallia Belgica bestond daarbij ook de traditie om die familienaam een
Latijnse klank te geven (pseudo-gentilicium). Daartoe werd de bijnaam van de vader aangevuld met
de uitgang –ius of –inius.417
Classicus R. Schoen constateerde desgevraagd dat het bij het Voorburgse grafitto niet om een
tria nomina gaat. Tiberenio is namelijk een naamval waarvan de naam voluit ‘Tiberenius’ luidt, dus
eindigend op -ius. Gezien de uitgang is het geen voornaam maar een familienaam (pseudogentilicium). Als de familienaam is afgeleid van de bijnaam van de vader, had de vader als bijnaam
Tiberenus of Tiberinus, welke laatste naam bekend is van inscripties.418 Het tweede deel van het
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grafitto luidt Lanico. Dat is een naamval van Lanicus wat gezien de uitgang –icus een Keltische naam
is. Deze kan van dezelfde persoon zijn als Tiberenius, maar ook van een ander. Hemata, tot slot, is
waarschijnlijk geen naam.419 Gezien de grote diepte waarop het graffito in de waterput is gevonden,
kan het de naam van een van de eerste bewoners zijn, hoewel dat niet valt te bewijzen. Het zou dan
gaan om de zoon van een zekere Tiberenus of Tiberinus die zijn naam verlatiniseerde. De Romeinse
invloed blijkt ook uit het feit dat Tiberenius kon schrijven.
Hoger uit dezelfde waterput, dus uit een jongere gebruiksfase, kwam een terra sigillata-fragment
van een bord tevoorschijn met het grafitto TIB. IVL, ofwel Tiberius Julius. Het gaat om een fragment
van een bord type Dragendorff 31 met Kerbschnittrand aan de binnenzijde, door Holwerda gedateerd
in de “loop 2e eeuw”. Gezien de aard van de naam, had Tiberius Julius ook een verloren gegane
voornaam (praenomen) en beschikte hij over de bij het Romeinse burgerrecht horende tria nomina. 420
Het is verleidelijk een relatie te veronderstellen tussen de familienaam Tiberenius en Tiberius, maar
taalkundig bestaat die relatie niet.421
Het is al met al mogelijk dat de eerste bewoner gezien het mogelijke bouwoffer een inheemse
achtergrond had. Verder zijn er aanwijzingen dat in de beginperiode van Forum Hadriani een zekere
Tiberenius dit vrijstaande huis bewoonde en het ruwwandige aardewerk met inheems karakter
gebruikte. Misschien was Tiberenius of zijn vader Tiberenus/Tiberinus de eerste bewoner en dedicant
van het bouwoffer. Een latere bewoner was in de 2e eeuw al zo geromaniseerd dat hij het Romeinse
burgerrecht bezat en de familienaam Tiberius op een terra sigillata kom schreef.422 Interessant wat
betreft de aanvankelijk inheemse invloed is dat dergelijke vrijstaande langgerekte huizen vooral in het
Noordwesten van het Romeinse Rijk voorkomen. In bijvoorbeeld de Vesuviussteden is het langgerekte
huistype niet vrijstaand maar onderdeel van een complex rijenhuizen zoals ook in de Voorburgse
insula II voorkomt. De vrijstaande langgerekte vorm is van origine niet Romeins.423
Volgens Holwerda is “geen latere bouwperiode te herkennen” en is het huis dus niet verbouwd. Hij
acht het mogelijk dat het huis op een gegeven moment is afgebroken omdat “dwars door een greppel
van den bouw” een “aantal gaten, klaarblijkelijk uit later tijd” was gegraven. Overigens gaat het hier om
een enkele muur, zodat niet is gezegd dat het gehele huis toen verdween.424 Het betreffende terrein is
in ieder geval lange tijd in gebruik gebleven. Op het achtererf vond Holwerda behalve veel inheemse
scherven, ook veel materiaal “uit de latere periode”425 Op het terrein trof hij gaten aan met een “latere
2e eeuwsche schervenvulling”. Interessant is een gat met twee complete stukken aardewerk uit het
begin van de 3e eeuw: “een mooi rood, glanzend verlakt bekertje uit het begin van de 3e eeuw en een
hertepotje uit dienzelfden tijd”.426 Elders zijn in Voorburg op de achtererven ook stukken compleet
aardewerk gevonden. Bij de bespreking van de achtererven van insula VIII wordt gewezen op de
mogelijkheid dat het om de inhoud van ondergrondse bergplaatsen ging.427 Aandoenlijk tot slot was de
vondst op het achtererf van het huis van Tiberius van “een hondje in een gebroken stuk aardewerk
begraven”. Het was een “geraamte van een hondje” in een “groot potfragment”.428
De tweede fase: huis I.2 – 5
Halverwege de 2e eeuw zijn in het oosten van insula I nieuwe huizen gebouwd (afb. 10.9). De
betreffende huizen zijn in breedte minder uniform dan de huizen uit insula II die ontstonden in de
begintijd van Forum Hadriani. Dat minder planmatig te werk werd gegaan, verklaart mogelijk ook dat
de meeste huizen niet aan elkaar zijn gebouwd, maar via een smalle ambitus van elkaar zijn
gescheiden. Zo’n grotere individualiteit viel ook al te constateren bij het waarschijnlijk rond dezelfde
tijd gebouwde vrijstaande huis II.8 in de noordwesthoek van insula II.
In de nieuwe greppels van de huizen II.2 - 5 “was nog zeer duidelijk de teekening van een reeks
palen zichtbaar" met leemresten van de wanden.429 Holwerda stelt dat de scherven uit deze
funderingsgreppels “eerst omstreeks het midden van de 2e eeuw aanvangen om van een ruim 50-jarig
bestaan te getuigen”.430 De huizen kregen daarbij een nieuwe richting. Vreemd is dat deze nog steeds
419

Bogaers 1978,139; Bogaers 1987,4; Grooth en Mater 1998,19; Wightman 1985,169.
Mededeling R. Schoen.
421
Mededeling R. Schoen; Holwerda 1911,38 en 47 en afb. 47.
422
Vergelijk Willems 1986,24 over latinisering van namen over generaties heen.
423
Bloemers 1980,166; Ditmar-Trauth 1995, 5, 16, 18 en 27 (met verspreidingskaart), mede op grond van overgangsvormen in
Titelberg (Luxemburg) ;Perring 2002,55.
424
Holwerda 1911,30 en afb. 29; Holwerda 1912b,3 sluit een langer gebruik niet uit.
425
Holwerda 1912b,34 en 46 ad Xa.
426
Holwerda 1912b,3 en afb. 21 nr. 2 en 4 (bovenste rij).
427
Eind hoofdstuk 12.
428
Holwerda 1911,3 en 1923,14; vergelijk De Groot 2007, 127-128, 131, 140 en afb. 3.11 en 3.14.
429
Holwerda 1912b,5-6.
430
Holwerda 1911,34 en Holwerda 1912,3.
420

448

niet geheel bij de nieuwe wegrichting aansluit, wat verband kan houden met de minder planmatige
aanpak van de stadsuitleg halverwege de 2e eeuw. Het kwam wel vaker voor dat Romeinse huizen
niet geheel loodrecht op de weg stonden, zoals voorbeelden uit Saalburg en Heddernheim
illustreren.431 Maar het is ook mogelijk dat de meetproblemen die Holwerda in deze insula ondervond,
een rol spelen.432 Ook in deze fase lijken de meeste huizen een diepte van ongeveer 50 voet gehad te
hebben, vergelijkbaar met insula II. Verder ziet het er naar uit dat de omwalling en latere stadsmuur
rekening houden met een perceeldiepte van zo’n 125 voet. Afgezien van besproken vrijstaande Huis
van Tiberius (huis I.1) in het westen, zijn plattegronden herkenbaar van vier huizen.
Ruim drie meter voor het front van deze vier huizen bevond zich een “afvoergreppel” die een
vergelijkbare afvoergreppel uit de Domitiaanse periode doorsneed.433 De afstand van ruim drie meter
strookt met de verwachte breedte van een stoep tussen huizen en weg. Op veel plekken waren deze
afvoergreppels vergraven, maar in insula I lijkt de grond soms tot Romeins maaiveldniveau
ongestoord te zijn geweest. Zoekend op de achtererven werd namelijk volgens Holwerda “op +- 105 +
A.P. de eenigszins harde, vaak met leem gemengde oude begane grond bereikt”.434
In die “oude begane grond” vond Holwerda “Romeinsche scherven beginnende omstreeks het jaar
150 na Chr” met een spreiding over “ruim een 50-tal jaren”. Volgens hem zijn de huizen dus zeker tot
in het begin van de 3e eeuw in gebruik geweest.435 Dat komt overeen met de datering van de vulling
van twee bijbehorende waterputten. Een vierkante waterput schuin achter het Huis met de Victorschaal (huis I.2), bevatte “vooral het typische Romeinsche aardewerk uit de tweede periode”, dat wil
zeggen vanaf het midden van de 2e eeuw. De put, die tot bijna twee meter onder het oude maaiveld
stak, bevatte veel “late Romeinsche stukken” en is dus lang in gebruik gebleven.436 De scherven uit de
tonput achter Het brede schuine Huis (huis I.5) dateren volgens Holwerda vanaf het begin van de “2e
periode”, dat wil zeggen vanaf het midden van de 2e eeuw. Daarbij concludeert hij “dat deze put vrij
wel tot het laatst toe open moet hebben gelegen”.437 De greppels van de huizen “toonden een zeer
sterke bijmenging van verbrande leem.” Dat kan betekenen dat ervóór een huis was afgebrand en dit
oude materiaal bij het plaatsen van de nieuwe wanden in de greppels terecht is gekomen. Maar het
kan ook zijn dat de verbrande leem van het huis zelf afkomstig is. Dat is vooral denkbaar indien
Holwerda de brokken aantrof bovenin de greppel tot het niveau waarop het vlechtwerk in de greppel
stak.438
De huizen I.2 - 5 worden hier ieder kort besproken. Ze liggen volgens de kaart van Holwerda allen
iets schuin.
Huis I.2 (Huis met de Victor-schaal)
Dit huis stond gezien de ligging van de erfschuttingen op een kavel dat circa 35 voet (ruim tien meter)
breed was. De afstand tot het eerder besproken vrijstaande Huis van Tiberius (huis I.1) was zo’n acht
meter. Aan de andere kant is het Huis met de oude Put (huis I.3) slechts op ongeveer een meter
afstand gebouwd, dus met een ambitus ertussen. Het huis met de Victor-schaal (huis I.2) lijkt zelf zo’n
vijf meter breed en bijna zestien meter lang. Aan de in 1910 opgegraven achterzijde lijkt in beide
hoeken een smalle ruimte te liggen (breedte circa 2 meter), met ertussen een ongeveer één meter
brede doorgang naar het achtererf. De situatie bij de in 1911 opgegraven voorzijde is veel minder
duidelijk. Het lijkt erop dat de voorzijde open was.
Uit de fundamentgreppels kwamen in 1910 volgens Holwerda scherven die “omstreeks het
midden van de tweede eeuw aanvangen”, waaronder kookpotten met hartvormig profiel.439 Ook de
scherven uit “den ouden beganen grond” van deze woning dateren volgens Holwerda met name na
het midden van de 2e eeuw. Het ging onder meer om kookpotranden met hartvormig profiel, een
wrijfschaal met stempel Victor Fec., terra sigillata met stempel Pridianus (Trajanus – Antonijns) en
terra sigillata van Satto en Janus uit het midden van de 2e eeuw.440
Het in 1910 opgegraven achtererf vertoonde volgens Holwerda “op +- 105 +A.P. de eenigszins
harde, vaak met leem gemengde oude begane grond”. Daaruit kwamen onder meer kookpotranden
met hartvormig profiel, terra sigillata met stempels van Cerialis, Caprasius (beide Hadrianus –
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Antonijns), Lossa (laat Antonijns) en versierd materiaal van onder meer Satto.441 Op dit achtererf lag
een “houten zinkput” waarin een circa vier decimeter brede afvoergreppel uitkwam, vergelijkbaar met
de situatie bij het Huis van Tiberius (huis I.1) en het Vrijstaand huis met de Uitbouw (huis II.8).442 De
put was opgebouwd uit planken met een breedte van circa twintig centimeter waarvan de onderste
plank reikte tot 90 centimeter beneden NAP, dat is bijna twee meter onder het Romeinse loopniveau.
Op basis van de vulling constateert Holwerda dat de put halverwege de 2e eeuw is aangelegd en lang
in gebruik bleef.443 De aansluitende afvoergoot is op een gegeven moment buiten gebruik geraakt,
aangezien de westelijke schutting het spoor doorsnijdt. Dat geeft aan dat de schutting zelf niet direct
bij de bouw van het huis is geplaatst, maar in een latere fase. Gezien de vergelijkbare constructies op
de achtererven, is het mogelijk dat in het Huis van Tiberius (huis I.1) en het Huis met de Victor-schaal
(huis I.2) dezelfde ambachtelijke activiteit werd uitgeoefend. Het kwam in Romeinse steden namelijk
regelmatig voor dat dezelfde ambachten bij elkaar in de buurt werden uitgeoefend. Beoefenaren van
hetzelfde ambacht waren veelal lid van hetzelfde gilde.
Huis I.3 (Huis met de oude Put)
Dit huis is circa vijf meter breed en zo’n vijftien meter lang. De voorzijde is gesloten. De in 1910 op het
achtererf opgegraven tonput is volgens Holwerda “bij den herbouw” halverwege de 2e eeuw “in
onbruik geraakt”. Het huis is vastgebouwd aan Het smalle schuine Huis (huis I.4). Er is geen
erfafscheiding met dit huis gevonden, maar deze plek is slechts voor een klein deel opgegraven. Het
misschien ontbreken van een erfafscheiding en het buiten gebruik raken van de waterput, zouden
kunnen betekenen dat beide huizen op enig moment zijn samengevoegd.
Huis I.4 (Het smalle schuine Huis)
Dit huis is circa vijf meter breed en zo’n veertien meter lang. De voorzijde is gesloten. Aan de
achterzijde valt over de volle breedte een circa drie meter diep vertrek te onderscheiden. Interessant is
de scheiding met het aangrenzende Brede schuine Huis (huis I.5) omdat daar net als in het noorden
van insula II (huis II.8 en II.9) een ambitus is aangebracht.
Huis I.5 (Het brede schuine Huis)
Dit huis is het breedste huis van het schuine rijtje huizen I.2-5. De breedte bedraagt circa zes meter,
ongeveer een meter meer dan de aangrenzende huizen. De diepte bedraagt minimaal zo’n twaalf
meter, of mogelijk nog iets meer omdat de achterzijde niet volledig is opgegraven. Zoals gezegd, was
bij de afscheiding met Het smalle schuine Huis (huis I.4) een ambitus aangebracht. Dat kan betekenen
dat Het brede schuine Huis (huis I.5) een daknok loodrecht op de straat bezat die zijwaarts dakwater
afvoerde. De grote tonput die Holwerda in 1910 vlakbij de zijschutting opgroef, lag aan de rand van
het erf. De duigen staken tot 190 cm beneden NAP zodat de put ten opzichte van het Romeinse
maaiveld zo’n drie meter diep was. Uit de vulling concludeert Holwerda dat de put halverwege de 2e
eeuw is aangelegd en lang in gebruik bleef.444 De waterput stamt dus waarschijnlijk uit de tijd dat het
huis is gebouwd.
Bijzonder tot slot, is het pijpaarden beeldje van een zittende jongeman dat Holwerda in 1910 heeft
opgegraven.445 Omdat Holwerda dat jaar alleen in insula I actief was, enwel in het deel langs de
stadsmuur, zal het beeldje hier ergens gevonden zijn. Van de huizen is dat jaar vooral een aanzienlijk
deel van het Huis van Tiberius opgegraven, zodat het verleidelijk is een relatie met de bewoners van
dat huis te leggen. Maar zeker is dat niet. Het in Midden-Gallië vervaardigde beeldje is op basis van
gedateerde parallellen geproduceerd in de periode 70-150 na Chr.446 Het gaat om een kopie van een
beroemd Hellenistisch beeld, de ‘spinario’ (doornuittrekker) waarvan een bronzen versie in het
Capitolijnse museum in Rome staat. Het origineel toont een jongeman die zittend op een rots zijn
linkerbeen over zijn knie slaat om een doorn uit de onderkant van zijn voet te trekken. Bij de
Voorburgse kopie, gemaakt van pijpaarde, ontbreekt het hoofd, de handen en de rots met
onderbenen. Toch is het tafereel bij het nog 7,6 centimeter hoge beeldje goed herkenbaar, met details
zoals de tenen van de voeten en de gebogen ruggengraat (afb. 10.14). Het beeldje was beroemd
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vanwege de complexe houding. Daarvoor moest dit pijpaarden beeldje uit tien tot twaalf verschillende
mallen gemaakt worden. Het illustreert hoe de hoogtepunten van de klassieke kunst de uithoeken van
het Romeinse Rijk bereikten.
De rijenhuizen in insula III
Van insula III zijn de gegegevens vrij karig (afb. 10.15). Toch valt wel enigszins een beeld te vormen.
Het beeld van de huizen in insula III
Holwerda legde de noordelijke huizen van insula III vrij in de laatste jaren van zijn onderzoek, het
oostelijk deel in 1914 en het westelijk deel in 1915. Hij sprak van een “vierhoekig gebouw waarvan de
lengteas weer Oost-West heeft gelegen”.447 Helaas is zijn beschrijving uitermate summier: het betreft
een “groot eenvoudig vierhoekig gebouw met zeer weinig gecompliceerde indeling”.448 De beschrijving
als één gebouw versterkt het vermoeden dat in ieder geval een aantal huizen aan elkaar was
gebouwd.
Belangrijkste bron is Holwerda’s opgravingskaart, schaal 1 op 200. Daaruit blijkt vrij duidelijk dat
dit gebouw in maatvoering vergelijkbaar is met de rijenhuizen van insula II. Het geheel bestaat
namelijk uit huizen met een diepte van 50 voet, wat op verwantschap duidt. Verder valt op dat
wederom zo’n 125 voet uit de achtergevel een lange oost-westgreppel valt te herkennen. Dat duidt
dus op een zelfde perceellengte als in insula II en waarschijnlijk insula I.449 Ook de uit de
Vesuviussteden bekende verdeling in drie achter elkaar gelegen stroken, zoals in insula II, lijkt in de
huizen van insula III zichtbaar.
Wel is er een verschil in de breedte van de percelen. Mede omdat Holwerda slechts een beperkt
deel van de huizen heeft opgegraven, valt de breedte minder goed vast te stellen. Belangrijk
aanknopingspunt om de breedtes vast te stellen zijn de schuttingen op de achtererven. In combinatie
met de wanden van de huizen zelf, wijzen die op drie kavels van ieder veertig voet (bijna twaalf meter)
breedte, wat vergelijkbaar is met de breedte van kavels in Xanten en Keulen.450 Daarbij lijkt kavel III.1
langs de cardo 1 met een aanbouw van circa vier meter verbreed te zijn tot ruim 50 voet.
Interessant is de smalle tussenruimte (ambitus) die zichtbaar is tussen het Huis met het smalle
Achtervertrek (huis III.2) en het Huis met de rechthoekige Waterput (huis III.3). Het is een constructie
die incidenteel ook voorkomt in insulae I en II, maar in Voorburg verder vrij zeldzaam is.451 Het Huis
met de Aardewerkkuil (huis III.1) en het Huis met het smalle Achtervertrek (huis III.2) waren zonder
tussenruimte aan elkaar gebouwd en samen meer dan twintig meter breed. Dat maakt een daknok
loodrecht op de straat zeer onwaarschijnlijk. Bij een overdwarse dakconstructie zou door de grote
breedte het dak namelijk erg hoog worden. Waarschijnlijk hadden ze net als de tegenoverliggende
huizen in insula II een gezamenlijke daknok evenwijdig aan de straat. De zijwaartse afwatering via de
ambitus was kennelijk bestemd voor het Huis met de rechthoekige Waterput (huis III.3). Dat maakt het
aannemelijk dat dit huis een eigen dakkap bezat, en wel met de nok loodrecht op de straat zodat
dakwater zijwaarts afgevoerd moest worden. Deze zelfstandige constructie zou ook verklaren dat de
gevel van dit huis iets verder naar voren lijkt te staan.
Of de huizen een porticus hadden valt niet met zekerheid te zeggen omdat de straatkant
nauwelijks is opgegraven.452 Een doorlopend spoor op ruim drie meter voor huis 1 kan met een
porticus verband houden aangezien drie meter ook de porticusbreedte aan de overzijde van de weg
is. Het zou een stoeprand kunnen zijn zoals die ook aan de overzijde van de weg is aangetroffen. Dat
zou verklaren waarom het spoor relatief ondiep is, wat minder goed past bij een wand (afb. 10.15).453
Zo’n stoep kan dan met een porticus overdekt zijn geweest. Aan de oostkant van het Huis met de
Aardewerkkuil (huis III.1) bevindt zich een eveneens zo’n drie meter brede ruimte die mogelijk net als
een porticus van een lessenaardak was voorzien.
De veronderstelde perceelbreedte van veertig voet komt regelmatig voor bij Romeinse huizen,
bijvoorbeeld in Herculaneum maar ook dichterbij in Waldgirmes en Xanten. De Kind stelt vast dat
huizen in Herculaneum met deze breedte doorgaans een atrium bezaten met slechts aan één kant
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zijvertrekken (side-ranges).454 Bij het Huis met het smalle Achtervertrek (huis III.2) lijkt inderdaad aan
één kant een zijvertrek zichtbaar, terwijl bij het Huis met de Aardewerkkuil (huis III.1) aan de zijkant
deels een constructie zichtbaar is met mogelijk dezelfde vorm. Dit huistype heeft, in tegenstelling tot
de smallere huizen, vaak een ingang in het midden, zoals onder meer blijkt in de Vesuviussteden en
bijvoorbeeld de eveneens 40 voet brede huizen in Waldgirmes.455 Het valt in dit verband op dat bij
zowel dit huis als het Huis met het smalle Achtervertrek (huis III.2) in het midden een doorgang
mogelijk is. Het middendeel is bij het Huis met de rechthoekige Waterput (huis III.3) niet opgegraven.
Zeker langs drukke straten als die in Voorburg, bevonden zich aan één of twee zijden van de ingang
winkels. Bij twee huizen van insula III is minimaal aan één kant van de voorzijde een rechthoekig
vertrek aanwezig dat zo’n winkel zou kunnen zijn, hoewel bij gebrek aan duidelijke gegevens andere
functies natuurlijk ook mogelijk zijn.
Achter de huizen zijn erven te reconstrueren. In 1911 vond Holwerda in het verlengde van de
westelijke wand van het Huis met de rechthoekige Waterput (huis III.3) een minimaal dertig meter lang
spoor dat kennelijk de begrenzing van de erven aan de kant van de stadsgrens vormde.456 Ten oosten
ervan lagen volop afvalgaten en enkele waterputten. Volgens Holwerda “heeft het terrein hier in
Romeinschen tijd zeker open gelegen”. Hij vervolgt: “Daar komen bijna geen gebouwsporen voor.
Daarentegen vinden we hier een aantal houten putten, tonputten zowel als vierkante putten”. Achter
het Huis met de Aardewerkkuil (huis III.1) vond Holwerda gaten met complete stukken aardewerk in
wat een rechthoekig gat lijkt te zijn, mogelijk het restant van een kleine houten ondergrondse
bergplaats (afb. 10.16). Holwerda oppert de mogelijkheid dat dit brandgraven zijn, maar dat is binnen
de ommuring onwaarschijnlijk.457 Nog zuidelijker trof hij ook kuilen met compleet aardewerk. Het gaat
om een rechthoekige kuil met de bodem op ongeveer een meter beneden NAP. In de kuil bevonden
zich twee complete stukken aardewerk: “een gaaf 2de eeuwsch of begin 3de eeuwsch urntje met
hartvormigen rand en een geheel gave zeer late amphora.” Verder kwam uit deze kuil aardewerk “uit
de late 2de eeuw en ook fragmenten vensterglas”.458 Het complete vaatwerk dateert dus uit de 2e en
3e eeuw en is mogelijk afkomstig van begraven voorraden. Zo moet de huisvrouw volgens Cato ter
conservering “verse noten in vaten in de grond begraven”. Als een vrouw bijvoorbeeld plotseling
overleed, is het best mogelijk dat de begraven voorraad niet meer werd opgehaald. Bij een dergelijke
vondst aan de Scheveningse weg in Den Haag is ook wel gedacht aan een rituele kuil.459 In Voorburg
valt verder te denken aan houten bergkelders zoals die elders zijn opgegraven. Het valt in ieder geval
op dat ook door Reuvens dergelijke vondsten zijn gedaan bij de erven van de huizen in insula VIII en
in insula VI, en in 2005 door BAAC bij het Huis met het Keulse Vaatwerk. Het verschijnsel komt
uitvoeriger aan bod bij de bespreking van de achtererven van insula VIII aan het slot van hoofdstuk
12.460
In het zuiden van insula III vond Holwerda verder nog wat vage sporen van onder meer een klein
rechthoekig “gebouw” uit de eerste helft van de 2e eeuw. Verder vond hij afvalgaten met scherven uit
“het begin van de tweede eeuw”, maar ook nog latere scherven. Interessant was tot slot een dubbele
tonput die tot 1,73 meter beneden NAP reikte. Hieruit werden “slechts late stukken” verzameld. Verder
kwam uit de tonput een “stuk leder” en “een houten stok met dwarse ijzeren punten”, vermoedelijk een
hark (afb. 10.17). Iets noordelijk hiervan vond Holwerda nog een “zinkputje, met ruwe steenen omzet”
met late aardewerkfragmenten.461 Karakteristiek voor het gebruik als achtererf is ook het feit dat
Holwerda hier vrij veel dierbeenderen opgroef.462
Samenvattend is van de huizen in insula III per huis het volgende beeld te schetsen (afb. 10.15):
Huis III.1 (Huis met de Aardewerkkuil)
De ingang lijkt in het midden te liggen met een breedte van ongeveer anderhalve meter. Gezien vanaf
de straat, bevindt zich links een vertrek van circa drie bij vier meter. Rechts is nauwelijks gegraven,
maar er kan ook een ruimte hebben gelegen die - gezien een klein stukje wand - ook zo’n vier meter
diep geweest kan zijn. Helemaal links, aan de oostkant, bevond zich langs de cardo 1 wellicht een
454

De Kind 1998,190 (type 2).
De Kind 1998,189-190 (Herculaneum); Peterse 2007,378 (Pompeji); Von Schnurbein 2006,31 (Waldgirmes) met het zeer
vergelijkbare formaat van 12 meter breedte en 15,4 meter diepte (fig. 344 ad a1 t/m 1c).
456
Holwerda 1912b afb. 16, bleek in 1915 in lijn te liggen met de zijwand van huis III.1.
457
Holwerda 1923,22. Hooguit valt te denken aan de Domitiaanse periode of de laat-Romeinse tijd.
458
Holwerda 1912b,23 en afb. 20 en 22.
459
Waasdorp 1999a,170; In Duitse Butzbach zijn in zo’n voorraadkuil vruchten gevonden (Ditmar-Trauth 1995,99).
460
Voorbeelden elders: Ditmar Trauth 1995,48-49, 99, 221 en 246 (Kastengruben); Von Petrikovits 1952,134 en Abb. 36.
461
Holwerda 1912b,23-24 en 1923 afb. 37.
462
Holwerda 1912b,21.
455

452

circa vier meter brede uitbouw met een lengte van zo’n elf meter. Het valt op dat de voorste drie meter
van het kavel onbebouwd is, juist bij de druk bezochte straathoek. Misschien was hier een
mogelijkheid om bijvoorbeeld rijdieren te stallen, maar dat blijft speculatief.
Op het achtererf bevond zich tegen de achtergevel over een lengte van circa vijf meter een
uitbouw die ongeveer twee meter breed was. Langs de oostelijke grens van het erf loopt een spoor
dat zo’n acht meter achter de gevel in een tonput uitkomt. Deze ligt buiten de vermoedelijke
erfscheiding. Dat is vergelijkbaar met de situatie bij twee andere hoekhuizen: het Huis van Tiberius
(huis I.1) en het Hoekhuis met de kleine Kamers (huis II.8). Iets meer naar binnen bevond zich een
tweede tonput die mogelijk wel op het achtererf lag. Zoals vermeld is hier vlakbij een kuil met compleet
aardewerk gevonden die ook net buiten de erfgrens lijkt te liggen.
Huis III.2 (Huis met het smalle Achtervertrek)
De ingang lijkt in het midden te liggen. Een opening van ongeveer 1,2 meter voert naar een bijna twee
meter brede gang. Daarvan is alleen het begin opgegraven. De oostelijke wand is wel onderzocht en
loopt door tot de achterzijde van het huis. Op circa zeven meter van de ingang is er een ongeveer
twee meter brede opening naar een langgerekte zijruimte in het huis. Deze is aan de voorzijde ruim
drie meter breed, en verbreedt zich op circa tweeënhalve meter vanaf de deuropening tot een breedte
van ongeveer vier meter. Direct na de opening op de gangmuur, bevind zich in het verlengde van
deze vleugel een hoekkamer van circa vier bij vier meter, die vergelijkbaar is met de gebruikelijke
achterkamers in insula II. Van de andere zijde van de gang is vrijwel niets opgegraven. Aan de
voorzijde ligt een ongeveer vierenhalve meter brede ruimte. Mogelijk liep die vleugel ook helemaal tot
de achterzijde door omdat daar mogelijk het sluitstuk van de betreffende scheidingswand zichtbaar is.
Interessant is de smalle ruimte in de zuidwesthoek achterin. Deze is eveneens zo’n vier meter lang,
maar slechts ongeveer een meter breed. Met deze breedte en lengte zou hier een ruimte kunnen zijn
voor een vaste trap naar een bovenverdieping zoals die ook bekend zijn uit onder meer de
Vesuviussteden. Een fraai voorbeeld in Pompeji is het huis van de Cetii waar de vakwerkwand van de
trapschacht pas bij een verbouwing is aangelegd: onder de trap bevond zich een smalle kamer, een
soort trapkast.463 Voor het Huis met het smalle Achtervertrek (huis III.2) blijft de interpretatie van het
smalle achtervertrek als trapruimte onzeker.
Huis III.3 (Huis met de rechthoekige Waterput)
Dit zeer onvolledig opgegraven huis is aan de voorzijde open. Gezien de ambitus stond het los van
het Huis met het smalle Achtervertrek (huis III.2), maar er wel vrij dicht tegenaan. De hartafstand
tussen beide muren neemt in de richting van het achtererf iets af van circa 0,7 meter tot 0,55 meter.464
Aan de achterzijde bevond zich rechts de gebruikelijke achterkamer, circa vier meter diep en vijf meter
breed. Op de veldtekening uit 1914 tekende Holwerda in de zijwand aan de kant van het Huis met de
rechthoekige Waterput (huis III.3) achteraan vier paalgaatjes over een lengte van anderhalve meter.
De gemiddelde hartafstand van deze paalgaten van ongeveer een halve meter is vergelijkbaar met die
in insula II. Op het achtererf lag een rechthoekige waterput. Het hout was bewaard tot 57 centimeter
beneden NAP.465
Aan de zuidzijde van insula III lijken ook gebouwen te staan, hoewel het beeld hier minder duidelijk is
(afb. 10.18). Extra complicatie is hier dat sporen met drie verschillende oriëntaties door elkaar lopen.
Naast de bekende oriëntatie van Forum Hadriani zoals die ook in het noorden van insula III voorkomt,
zijn er sporen evenwijdig aan de stadsmuur, wat ook de oriëntatie was van de Domitiaanse
nederzetting. Daarnaast is er ook nog de volledig afwijkende oriëntatie uit de vroeg-Romeinse
periode. In hoofdstuk 5 is bij de bespreking van de maatvoering van het stadsplan aangegeven dat de
decumanus 3 hier vermoedelijk de westelijke stadsmuur loodrecht kruiste.
Insula VI
In insula VI vond Reuvens nauwelijks sporen, vermoedelijk doordat hier vooral houten gebouwen
stonden waarvan hij de sporen nog niet kon herkennen. Uitzondering is een stenen gebouw aan de
oostzijde (afb. 10.19). Dit gebouw bestaat uit een rij van steeds twee achter elkaar gelegen
vertrekken. In mei 1993 kon in een rioolsleuf dwars over het gebouw een twintig meter lang profiel
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worden getekend waarin zichtbaar was dat de top van het zand hier op circa 0,4 meter boven NAP lag
en de onderkant van de uitbraaksleuven tot ongeveer 0,1 meter boven NAP in het zand stak (afb.
1.17). Het geheel deed Reuvens denken aan een complex van afzonderlijke winkels (tabernae) zoals
die onder meer in de Vesuviussteden en Ostia voorkwamen.466 “Deze partij gebouwen gelijkt veel naar
een rei winkelhuizen” merkte Reuvens al op.467 De ligging aan een van de hoofdwegen maakt die
interpretatie aannemelijk. Karakteristiek zijn de grotere winkelruimte aan de voorzijde en het kleinere
achtervertrek dat kon dienen als opslagplaats en/of woonruimte. Waterputten suggereren dat de
vertrekken in Voorburg in ieder geval gedeeltelijk een productieve functie hadden. Dat maakt het
waarschijnlijk dat in het stenen gebouw van insula VI de woonruimtes zich (deels) boven deze
vermoedelijke winkels bevonden zoals bij veertig procent van de winkels in Pompeji het geval was.468
Dergelijke winkelcomplexen waren vrij algemeen. In de Vesuviussteden was één op de tien winkels
onderdeel van zo’n complex.469 Aan het eind van hoofdstuk 19 wordt geschat dat er in Forum Hadriani
vijftig tot vijfenzestig winkels geweest kunnen zijn. Dat zou bij een verhouding van een op tien
betekenen dat er vijf tot zeven winkels in het winkelcomplex waren, wat het resultaat zou kunnen zijn
van gecalculeerde stadsplanning. Een dergelijk aantal is goed mogelijk. Met gemiddeld vijf meter per
winkel zou het complex circa 25 tot 35 meter lang geweest zijn. De opgegraven lengte bedraagt
minimaal dertig meter. De beschikbare ruimte was ongeveer 150 voet, afgerond 45 meter (afb. 10.19).
Eenheid VI.1 heeft een circa 5 meter brede en 7,5 meter diepe voorruimte (circa 37 m2). Het
achtervertrek is bij dezelfde breedte (5 meter) ongeveer 5 meter diep (25 m2). Het totale oppervlak
van circa zestig vierkante meter is zeer gebruikelijk voor dergelijke winkels met achterkamer. Achterin
de hoek van de achterkamer bevond zich een vierkante houten waterput, en naar het schijnt voorin
ook. De aangrenzende eenheid VI.2 is met 4,5 meter iets smaller dan de 5 meter van VI.1. De daar
naast gelegen eenheid VI.3 lijkt juist breder geweest te zijn. Op zijn kaart vermeldt Reuvens bij ruimte
VI.3 de vondst van vrij veel “stukken kolom”, zuilfragmenten die overigens ook later van elders
aangevoerd puin kunnen zijn. Als de zuilfragmenten wel bij het gebouw horen, was dit kennelijk fraai
uitgevoerd. Er valt dan aan een publieke markthal (macellum) te denken omdat zich daarin ook
dergelijke winkels met achterruimtes bevonden. Maar onderzoek in Italië geeft aan dat markthallen vrij
zeldzaam waren en vooral in grote steden voorkwamen.470 Daarom valt ook eventueel aan een grote
herberg (mansio) te denken die immers vaak aan de rand van de stad lag en bij belangrijke wegen. In
herbergen kwamen dergelijke vertrekken voor. Verder bevond zich in de directe nabijheid veelal een
badhuis, wat in Voorburg ook het geval is: van de straathoek was het zo’n honderd meter naar de
ingang van de Reuvensbaden, de grote publieke thermen.471 Maar de aanwezigheid van waterputten
in de vertrekken past daar minder goed bij, hoewel die uit een latere fase zouden kunnen stammen.
Met de beschikbare gegevens blijft de interpretatie als winkelrij het waarschijnlijkst.
De oostelijke rooilijn van de vermoedelijke winkels ligt ongeveer in het verlengde van de oostelijke
gevel van het badhuis. Dat duidt erop dat de eerste aanleg dateert uit de periode van Forum Hadriani
van voor de stadsuitbreiding, dus in de 2e eeuw. Met de stadsuitbreiding in waarschijnlijk het begin
van de 3e eeuw is de hoofdweg (cardo maximus) waarschijnlijk ook hier naar het oosten opgeschoven
en het gebouw minimaal tien meter naar het oosten uitgebreid zoals besproken in hoofdstuk 7.
Vondsten uit de 3e eeuw uit de waterput geven aan dat het gebouw toen nog in gebruik was.472
Opmerkelijk is dat het gebouw ook naar het zuiden uitgebreid lijkt te zijn waarbij de decumanus 1, de
weg over de strandwal, deels werd overbouwd (afb. 8.4). In hoofdstuk 8 is aangegeven dat dit
mogelijk in een laat-Romeinse fase is gebeurd toen deze weg niet meer zo belangrijk was en de kleine
westelijke poort misschien zelfs was dichtgemetseld. Reuvens suggereert dat het gebouw uit een late
periode stamt omdat “de grondslagen van deze partij [puin] bestaan uit stukken van kolommen,
kapiteelen en inscriptiën in kalksteen”. Ook waren op verschillende stenen brandsporen zichtbaar. Hij
achtte het zelfs mogelijk dat het gebouw pas in de periode van “de Frankische invallen” aangelegd
zou zijn.
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Ruim negen meter (33 voet volgens Reuvens) achter eenheid VI.2, aan de westzijde, en zo’n
negen meter ten noorden van de cardo 1, groef Reuvens in 1827 een “gootje (?)” op. 473 Reuvens
dacht aan een pompinstallatie, maar het gaat zeer waarschijnlijk om een rookinstallatie.474 De op het
eerste gezicht vreemde ogende constructie werd omgeven met verticaal in het schone zand
geplaatste dakpannen van het platte type (tegulae) (afb. 10.20). Het bewaard gebleven deel is 71
centimeter breed en ongeveer 125 centimeter lang.475 Het lijkt te gaan om rechthoekig kanaal, aan de
korte zuidkant omgeven met een U-vormig kanaal. Reuvens omschreef de buitenkant als “op hunnen
kant staande pannen waarvan aan de bovenkant op sommige plaatsen vrij regelmatig een halve circel
is uitgehakt”. Het geheel stond “verzakt in het witte zand”. Bij de korte zijde “zat een stuk pan gemerkt
VEX EX GER (?)”. Hoewel Reuvens een vraagteken plaatste bij zijn lezing van het stempel, is deze
goed mogelijk. Deze stempels komen blijkens gedateerde vondsten in Alphen en Zwammerdam voor
vanaf het midden van de 2e eeuw.476 De goot in het hart van de constructie “is met kalk of mortel
bevloerd” en helde naar het zuiden af. De U-vormige ruimte rond deze goot was “met houtskool en
asch (?) aangevuld”. Omdat de richting iets afwijkt, is niet zeker of de installatie bij het stenen gebouw
hoort. Het kan ook onderdeel zijn van een afzonderlijk houten gebouw waarvan Reuvens de sporen
niet heeft herkend. De afwijkende richting zou te maken kunnen hebben met de heersende
windrichting omdat daarmee ook bijvoorbeeld rekening werd gehouden bij het plaatsen van ovens
zoals het vermoedelijke exemplaar op het erf van het Vrijstaand huis met de Haardplaats (huis II.7)
illustreert (afb. 11.6).
Rookkamers voor het conserveren van vlees zijn onder meer bekend uit Xanten, Avenches en
Augst.477 In Nijmegen is een vermoedelijke rookinstallatie uit baksteen opgegraven.478 In Voorburg zelf
zijn in 2005 door BAAC in insula V/X botten gevonden met sporen die zijn ontstaan bij het roken van
vlees. Een kunstmatig gat in een schouderblad liet zien hoe de stukken vlees aan een haak in de
rookkamer werden opgehangen. Door het roken hecht het vlees sterker aan het bot zodat het
ontvlezen meer kracht vraagt, wat specifieke sporen achterliet.479 De constructie in insula VI kan zeer
goed van een rookkamer zijn. De buitenmaatse breedte van 71 centimeter strookt in ieder geval
redelijk met het gemiddelde van de maten die elders voorkomen. Andere overeenkomsten zijn het
gebruik van vuurvast baksteen voor de wand en de aanwezigheid van houtskoolresten op de
bodem.480 De installatie was bedoeld om rook te creëren. De rook kon uitsluitend via de ronde
openingen naar buiten en kwam zo in de rookkamer waar het te roken vlees of vis aan haken was
opgehangen. Omdat hier alleen rook vrij kwam, kon dit vertrek probleemloos van hout zijn gemaakt.
Zo zijn in Xanten bij een rookinstallatie sporen van een houten afdak gevonden.481 De rook onttrok
water aan het vlees of vis en bevatte desinfecterende stoffen zoals methanal. Behalve in Voorburg zijn
onder meer in Valkenburg, Zwammerdam, Leiderdorp en Xanten op schouderbotten van runderen de
gaten gevonden die de rookhaken achterlieten. Ze bevestigen dat volop gerookt vlees werd gegeten.
De Galliërs stonden volgens Caesar bekend om hun gerookte ham. In Voorburg was deze plek een
goede locatie voor een rokerij, direct gelegen aan de doorgaande weg over de strandwal, waarover
het te slachten vee vanaf het platteland werd aangevoerd. Het is goed mogelijk dat er in de nabijheid
van de vermoedelijke rookkamer een slagerij was zoals dat ook in Augst is vastgesteld, bijvoorbeeld in
de winkelrij.482 Ook kan er een verband zijn met het stenen gebouw als dat een macellum was waar
onder meer vlees werd verkocht.
Omdat in insula VI resten van andere stenen gebouwen ontbreken, is het goed mogelijk dat zich
westelijker in deze insula houten huizen bevonden zoals die in insula I tot en met III zijn aangetroffen.
Reuvens kon van eventuele houten huizen nog niet goed de sporen van vergaan hout herkennen,
maar het lijkt er wel op dat hem iets is opgevallen. Hij vermeldt namelijk sporen die hij verklaarde als
sleufjes voor waterleidingen: “Welligt zijn de diepe plekken funderingen van kleine looden
waterleidingen zooals een looden pijp niet ver van daar gevonden is” .483 Het is goed mogelijk dat
Reuvens sporen van houten wanden of schuttingen heeft gezien zoals Holwerda die in insula I. II en
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III aantrof. Omdat elders in Voorburg de gevels op de drukste straat waren gericht (afb. 16.4), zullen
eventuele huizen op de weg over de strandwal (decumanus 1) georiënteerd zijn geweest.
Vergelijkbaar met de situatie in insula III en VIII, lijken ook hier complete stuks aardewerk
begraven te zijn. Zo beschrijft Reuvens op ruim vier meter van de vermoedelijke rookinstallatie “een
diepe plek gronds, omtrent 4 vt. beneden den bovengrond. In dezelve 2 geheele potjes gevonden, elk
omtrent een voet hoog.”484 Reuvens wijst er zelf op dat het geen graven betreft: “De diepe plekken
waarvan sommige met geheele en halve potten aangevuld zijn, zijn geene bijzettingsplaatsen, althans
geen urnen met asch. Dit laatste is er stellig niet gevonden. Enkel dierbeenderen. De positie der
potten doet ook dit denkbeeld vervallen. Zie tekening of schetsen”.485
De vastgelegde sporen in insula VI zijn al met al lang niet zo eenduidig te interpreteren als die van
de houten woningen in insula I - III. De reconstructie van de huizen in hoofdstuk 11 is dan ook
gebaseerd op de gegevens van insula II waar de sporen het duidelijkst zijn, wat betreft de erven
aangevuld met informatie uit andere insulae.
Insula IX
De sporen uit insula IX zijn zeer summier, maar wijzen wel op de aanwezigheid van woonhuizen,
waarschijnlijk in een vroege fase van Forum Hadriani. Reuvens deed hier al in 1830-1834 onderzoek
toen het nog een moestuin was. Daarna legde Bogaers in 1966 gegevens vast in een ongeveer
veertig meter lange sleuf, vlak voor de bouw van het Meisjespaviljoen van het doveninstituut Effatha.
Vervolgens deed De Jager in 2001 rondom het gebouw grondboringen. Tot slot volgde in 2007-2008
een grootschalige opgraving van het AAC waarvan de definitieve uitkomsten nog niet zijn
gepubliceerd.
Reuvens kon in zijn tijd alleen stenen gebouwen goed herkennen. Hij ontdekte in insula IX de
resten van vermoedelijk een stenen tempelcomplex dat in hoofdstuk 15 wordt beschreven. Verder
vond hij een jonge constructie die mogelijk een kamer met kanaalhypocaustum was, waarover
verderop meer. Maar de andere sporen ontgingen hem niet helemaal: “In de groote sleuf in de
moestuin ziet men niet alleen de fundamenten, maar ook de diepe zwarte strepen … beneden de
oppervlakte der asch liggende”. In de aangrenzende insula VIII had hij ook een aslaag aangetroffen in
combinatie met woonhuizen. Hij was nog niet bekend met grondsporen van vergankelijk materiaal en
meende dat de diepe zwarte strepen “voor looden waterleidingen gediend hebben”. In werkelijkheid
zal het om hout-lemen constructies gaan die mogelijk bij een brand zijn verwoest. Reuvens nam ook
spadesteken in de profielen waar waarvan hij terecht aannam dat ze waren ontstaan “bij het
wegbreeken der muren en fundamenten in de XVI en XVII eeuw”.486
Het maaiveld bevond zich in de tijd van Bogaers, dat is vlak voor de eerste bouwactiviteiten, op
circa 0,95 meter boven NAP, en liep naar het zuiden circa twee decimeter af.487 In de tijd van Reuvens
lag het maaiveld waarschijnlijk ook op afgerond een meter boven NAP. In het profiel van Bogaers is
namelijk regelmatig op circa 0,6 meter beneden NAP de bodem van zijn opgravingssleuven zichtbaar.
Het dagboek noemt een sleufdiepte van vijf Rijnlandse voet (1,57 meter), wat in combinatie duidt op
een maaiveldhoogte van 0,97 meter.488 In het profiel van Bogaers zijn ook de dammetjes zichtbaar die
Reuvens met een onderlinge hartafstand van vijf Rijnlandse voet liet staan (afb. 2.8). De bovenkant
van deze dammetjes bevindt zich veelal circa 0,3 meter beneden NAP. Dat klopt met de melding van
Reuvens dat de bovenste vier voet (1,26 meter) was verstoord. Dat duidt op een vergelijkbare
maaiveldhoogte van 0,96 meter.489 In een schets en beschrijving van het profiel geeft Reuvens aan
dat de bouwvoor ongeveer twee voet dik was. Daaronder was de grond volgens Reuvens nog eens
twee voet diep verstoord bij het zoeken naar stenen in de 17e en 18e eeuw, wat hij zoals gezegd
opmaakte uit de sporen van spadesteken in het profiel (afb. 1.13).490
Op vier voet diepte (1,25 meter) trof Reuvens de bewaard gebleven resten van de Romeinse
bewoningslaag aan. Daarin vond hij onder meer “terra sigilatta en stukken dolium” en bijvoorbeeld een
“grof aarden potje dat het schijn heeft van in het vuur geweest te zijn”. In het profiel van Bogaers is die
bewoningslaag alleen nog in de profieldammen van Reuvens bewaard gebleven. Daarbij is op circa
0,5 meter beneden NAP soms een donkere streep getekend die mogelijk verband houdt met de door
Reuvens gemelde laag as. Dat beeld is het duidelijkst in een kleine dwarssleuf die Bogaers in het
484

Reuvens Dagboek II,109: 15 voet zuid-oostelijk van de vermoedelijke rookinstallatie.
Reuvens Dagboek II,139.
Reuvens Dagboek II,249.
487
Aangegeven op de profieltekening van Bogaers; met de bouw is het maaiveld wellicht met uitgegraven grond enkele
decimeters opgehoogd, zo blijkt uit de boorstaten van De Jager 2001a.
488
Reuvens Dagboek II,73 voor een sleufdiepte hier van 5 voet.
489
Reuvens Dagboek II,77.
490
Reuvens Dagboek II,77.
485
486

456

noorden van zijn hoofdsleuf groef, ongeveer langs de noordelijke gevel van het kort erop gebouwde
Meisjespaviljoen. Daarin was aan de oostzijde van het profiel van de zuidwand een klein stuk profiel
onverstoord, waarschijnlijk omdat het wandprofiel daar iets schuin een Reuvensdam volgde.491 De
grond was tot 0,3 meter beneden NAP verstoord, gevolgd door een onverstoorde laag “gr(ijs) bl(auwe)
klei met zandbrokjes”. Op 0,6 meter beneden NAP was over een halve meter lengte een dunne laag
“houtskool” ingetekend. Onder de dunne laag “zwart blauwachtige aarde” trof Reuvens een kleilaag
aan.492 Bij het onderzoek van BAAC iets zuidelijker was de bovenkant van de natuurlijke kleilaag,
zoals besproken in hoofdstuk 2, op vergelijkbare hoogte waargenomen, namelijk ongeveer 0,7 meter
beneden NAP. Daarboven bevond zich de ook door Reuvens en Bogaers aangetroffen
bewoningslaag.
Vermoedelijk was het door Reuvens opgegraven terrein in de Romeinse periode aanzienlijk
verhoogd. Reuvens vond hier en daar nog tot vrij grote hoogte resten van de stenen fundamenten. De
hoogst bewaard gebleven stenen fundamenten trof Reuvens slechts “1 tot 2 voet onder den
bovengrond”.493 Dat sluit aan bij de resultaten van zijn hoogtemetingen waar het hoogst bewaard
gebleven stenen spoor 0,8 meter boven NAP ligt. Dat is inderdaad afgerond een voet beneden het
maaiveld uit de tijd van Reuvens.494 Indien zoals elders de fundamenten tot het niveau van het
Romeinse maaiveld waren gesloopt, lag dat maaiveld hier mogelijk rond 0,8 meter boven NAP. Dat
komt redelijk in de buurt van de circa 1 meter boven NAP die is vastgesteld voor het Romeinse
loopniveau in de aangrenzende insula VIII.
Waar Reuvens geen steen vond, groef hij soms tot de top van de strandwal die in het noorden
van het hier onderzochte terrein op ongeveer 0,8 meter beneden NAP zat, en in het zuiden nog wat
dieper. Het grondwater staat hier tegenwoordig ongeveer een meter beneden NAP en was in de
Romeinse tijd nog een paar decimeter dieper. Dat Reuvens doorgaans niet zo diep groef, verklaart dat
hij geen resten van hout vond, zoals voor de bekleding van waterputten gebruikte tonnen. Bij het
verderop besproken onderzoek van het AAC uit 2007-2008 kwamen dergelijke houtresten wel
tevoorschijn, waaronder een aantal Romeinse tonputten.
In 1966 werd begonnen met de bouw van het Meisjespaviljoen. Daarbij werden door de amateurs
Jung en Tol vondsten gedaan, waaronder vier stempels op terra sigilatta uit de 2e eeuw.495 In het
begin van dat jaar trok Bogaers zijn veertig meter lange sleuf. Deze lag zo’n vijftien meter ten westen
van de cardo maximus en ongeveer evenwijdig daaraan.496 De cardo maximus is op deze plaats niet
opgegraven, maar het is aannemelijk dat bij de inrichting van Forum Hadriani de westelijke rand in het
verlengde lag van de oostelijke gevel van de Reuvensbaden.
In het westelijke wandprofiel van zijn hoofdsleuf valt op circa twee meter van het zuidelijke
uiteinde een duidelijk greppelspoor waar te nemen. De greppel is net als de greppels bij de opgraving
van BAAC ingegraven in de kleilaag. De top daarvan lag op ongeveer 0,7 meter beneden NAP en
vormde in de beginperiode van Forum Hadriani in deze omgeving het Romeinse loopniveau. De
bodem van de greppel is ingegraven in het “vaste zand” van de strandwal en bereikt op 1,2 meter
beneden NAP de grootste diepte. Dat is net boven het hoogste grondwaterniveau dat BAAC voor het
iets zuidelijker gelegen terrein heeft vastgesteld. Het zou betekenen dat de greppel ten opzichte van
het Romeinse loopniveau ongeveer 0,5 meter (bijna 2 voet) diep was, bij een breedte van ongeveer
een voet. Zoals eerder dit hoofdstuk besproken bij de huizen in insula II, trof Holwerda vergelijkbaar
hiermee wandgreppels aan die twee tot drie voet diep waren en ook ongeveer een voet breed. Dat
Bogaers hier een wandgreppel vond is dus goed mogelijk. Daarbij bleek de greppel gevuld met “klei
en leembrokken” terwijl erboven ook “brokjes leem” zijn aangetroffen. De leembrokken zijn in het
profiel tot onderin de greppel getekend, wat aangeeft dat ze al (deels) onderdeel waren van het
maaiveld toen de wandgreppel werd gedicht.
De leembrokken zouden restanten kunnen zijn van gebouwen uit de Domitiaanse nederzetting.
De in 1966 bij de werkput geborgen vondsten dateerden namelijk van het einde van de 1e eeuw tot en
met de 3e eeuw.497 Er kunnen dus resten van de Domitiaanse nederzetting op het maaiveld hebben
gelegen toen de greppel werd gedicht. Gezien de relatief diepe ligging zou de greppel zelf ook nog uit
de tijd van de Domitiaanse nederzetting kunnen zijn, of uit de beginperiode van Forum Hadriani. De
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greppelvulling is door Bogaers niet nader gedateerd. Veel jonger zal de greppel niet zijn omdat deze
ten opzichte van het vermoedelijk later opgehoogde maaiveld vrij diep ligt.
Ruim twee meter noordelijker was in het profiel van Bogaers een minder diepe greppel zichtbaar
die ook met leembrokken gevuld lijkt te zijn geweest. De onderkant ligt bijna een halve meter hoger op
0,75 meter beneden NAP. Dat kan betekenen dat deze greppel uit een wat jongere periode stamt toen
het maaiveld wat hoger was komen te liggen. Bij een greppeldiepte van ongeveer een halve meter
zou het maaiveld inmiddels in de buurt van het NAP-niveau gelegen hebben. In hoofdstuk 2 is
aangegeven dat Reuvens in insula VII een circa 0,6 meter dikke bewoningslaag vond tot het
loopniveau uit de tijd van Forum Hadriani. Indien het oorspronkelijke loopniveau in insula IX op circa
0,7 meter beneden NAP lag, de top van de kleilaag, is het dus goed denkbaar dat er in de tijd van
Forum Hadriani een bewoningslaag tot circa NAP-niveau lag. Het onderzoek van BAAC wijst erop dat
iets zuidelijker het terrein langs de Vliet ook tot ongeveer NAP hoogte is opgehoogd, enwel in de loop
van de tweede helft van de 2e eeuw.
Helaas loopt in het profiel van Bogaers het Romeinse niveau naar het noorden verder op
waardoor de sporen dieper zijn vestoord door de opgravingsputten van Reuvens. Hier en daar is nog
wel een mogelijke ingraving zichtbaar, maar de interpretatie daarvan is uitermate lastig. De
aanwezigheid van lemen constructies van gebouwen, maar mogelijk ook ovens, kan verklaren dat De
Jager hier relatief veel fragmenten van verbrand leem heeft gevonden. Van de in totaal 356 boringen
op het terrein langs de Vliet, is bijna een vijfde (65 boringen) rond het toenmalige Meisjespaviljoen
gezet. Daarbij kwamen veertien stuks verbrand leem naar boven, ruim de helft van de vijfentwintig
stuks die De Jager in totaal vond.498
Waar huizen langs de Voorburgse hoofdwegen zijn opgegraven (insula I tot en met III en VIII )
lagen ze steeds met de korte gevel direct aan de hoofdweg. Dat is een bekend patroon bij Romeinse
steden omdat op die manier zoveel mogelijk bewoners en vooral winkeliers gebruik konden maken
van een ligging aan de hoofdweg, waarover meer in hoofdstuk 16 (afb. 16.4). De huizen in deze
insulae zijn minimaal zo’n vijftien meter lang zodat te verwachten valt dat eventuele wandgreppels in
de opgravingsput van het AAC zichtbaar moeten zijn. Inderdaad lijkt dat het geval te zijn.
Tijdens de opgraving van het AAC in 2007-2008 kwamen de opgravingsleuven van Reuvens
tevoorschijn zoals Bogaers die ook al in zijn profiel had aangetroffen. Van de ruim veertig meter lange
sleuf van Bogaers kwam alleen het zuidelijk deel van circa vijfentwintig meter naarboven omdat de
rest bij de bouw volledig was vergraven.499 De grond was sterk verstoord. Dat was het sterkst aan de
westkant waar een kelderaanleg tot bijna op het vaste zand een diepe verstoring heeft veroorzaakt.
Toch konden nog wel wat sporen worden ingetekend in totaal vijf opgravingsvlakken. In de laagste
twee vlakken (vlak 4 en 5) kwamen sporen van voor de stichting van Forum Hadriani tevoorschijn,
waaronder prehistorische sporen van een eergetouw in het zand van de strandwal. In het daarboven
gelegen vlak 3 zijn twee Romeinse sporen ingetekend die ongeveer dezelfde oriëntatie hebben als de
bebouwing van Forum Hadriani. Het langste spoor was in het oosten vrij vaag, maar was ten westen
van de opgravingssleuf van Bogaers over ruim twaalf meter vrij goed te volgen tot aan de westelijke
wand van de opgravingsput. Het tweede spoor ligt circa zes meter zuidelijker en daardoor net buiten
de sleuf van Bogaers. Ook dit spoor is in het oosten het vaagst. Vanuit de oostelijke putwand bezien
buigt het na circa twaalf meter naar het zuiden af. Omdat in het vlak paalgaten zichtbaar lijken, kan het
om de wand van een huis gaan. Gezien de afstand tot de hoofdweg (cardo maximus) zou het huis een
vergelijkbare lengte gehad kunnen hebben als de huizen in insula I tot en met III, zijnde circa vijftig
voet (bijna vijftien meter).
De afstand van ongeveer zes meter tot eerder genoemde wandgreppel zou overeen komen met
de perceelbreedtes van 20 voet (bijna 6 meter) in insula II. In hoofdstuk 5 is de mogelijke ligging van
de decumanus 4 direct ten zuiden van insula IX gereconstrueerd. Dat is gebaseerd op indirecte
aanwijzingen zoals een mogelijke kleine poort in de westelijke stadsmuur en een sloot die mogelijk
later langs een restant van de weg is aangelegd. Maar zeker is dat niet. Als de reconstructie wel
redelijk klopt, ligt het zuidelijkste spoor met de paalgaten ongeveer langs de decumanus 4. Omdat het
zuidelijke deel van de opgravingsput waarschijnlijk vrij dicht bij de hoek van de hoofdweg met de
decumanus 4 ligt, kan de nummering van de percelen het beste hier beginnen. De interpretatie als
huizen is niet geheel zeker omdat ook met de vroege aanwezigheid van een eenvoudig heiligdom
rekening gehouden moet worden, waarover verderop meer. Daarom zal hier niet naar huisnummers
maar perceelnummers worden verwezen. Het zuidelijkste herkenbare perceel met het rechthoekige
spoor, zal hier worden aangeduid met perceel IX.1 en zou circa 20 voet breed zijn geweest.
In het wat hoger gelegen opgravingsvlak 2 kwamen nog meer sporen tevoorschijn die gezien de
hogere ligging (deels) nog wat jonger kunnen zijn. Een paar meter ten noorden van het lange spoor
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loopt nog een greppelspoor dat over circa zeven meter lengte gevolgd kon worden. Mogelijk is
hiermee de breedte van perceel IX.1 tot zo’n 30 voet (negen meter) vergroot. Circa zes meter
noordelijker loopt parallel een volgend dergelijk spoor waarmee ook de begrenzing van perceel IX.2
zichtbaar lijkt. Het kan betekenen dat hier nogmaals een perceelbreedte van ongeveer 20 voet is
uitgezet. Noordelijker wordt het beeld diffuser en lijken net als in het profiel van Bogaers de sporen
sterker verstoord te zijn.
Aan de westkant van de werkput zijn twee waterputten opgegraven die gezien de ligging op het
achterste deel van perceel IX.2 gelegen kunnen hebben en mogelijk twee fasen vertegenwoordigen.
De achterste put ligt circa tien meter uit de mogelijke achtergevel zoals die bij perceel IX.1 zichtbaar
lijkt. In hoofdstuk 11 wordt bij de bespreking van de achtererven van insulae I tot en met III
aangegeven dat daar de gemiddelde afstand van de waterputten tot de achtergevel van de huizen elf
meter bedraagt (tabel 11.1), wat hier mogelijk ook ongeveer het geval is. In insula I tot en met III lagen
de waterputten tegen een van de zijschuttingen van de achtererven. Hier kan de waterput tegen een
zuidelijke schutting van perceel IX.2 gelegen hebben. De tweede waterput ligt dichter bij, mogelijk in
de buurt van de achtergevel van een huis op perceel IX.2, enwel ongeveer in het midden daarvan. Net
als Bogaers, maken de opgravers van het AAC melding van sporen met resten van verbrand
huttenleem, waaronder een paalspoor. Ze vonden delen van de onderkant van standgreppels en
palen(rijen) met soms resten hout. In een greppel zijn vijf houten palen gevonden.500 Ook zijn er in een
paalkuil resten van dakpannen opgegraven.501 Verder waren van de afvalkuilen er twee opvallend rijk
aan vondsten met resten van onder meer dakpanen, huttenleem, bouwsteen, aardwerk en bot.502
Daarmee doen de sporen vergeleken met andere voorbeelden uit Voorburg nog het meest denken
aan de huizen langs de hoofdweg (decumanus maximus) in insula II.
Latere bouwactiviteiten hebben de sporen van de woningen verder verstoord. Op de plaats van
perceel IX.1 is een opvallend groot aantal van zes of zeven waterputten aangetroffen.503 Deze
waterputten doorsnijden deels de sporen van de wandgreppels. In de zuidoost hoek liggen ook een
paar tonputten in het mogelijke tracé van de stoep van de decumanus 4. Het kwam wel vaker in
Voorburg voor dat de aanvankelijk voor stoepen ingeplande ruimte later werd overbouwd. Ook zijn er
langs de wegrand wel waterputten gevonden, zoals bijvoorbeeld langs de westelijke rand van insula II.
Maar het valt niet uit te sluiten dat de decumanus 4 wat smaller was dan verondersteld, of nog wat
zuidelijker lag.
Drie of vier van de waterputten worden op hun beurt doorsneden door wat een circa zes meter
breed gebouw lijkt. Opvallend aan deze kennelijk jongere constructie is de van de rest van Forum
Hadriani afwijkende oriëntatie op ongeveer het westen. Die oriëntatie is ook waargenomen bij een
aantal (deels) in steen uitgevoerde gebouwen die Reuvens hier opgroef. Die oriëntatie komt in het
hoogste opgravingsvlak 5 circa tien meter noordelijker terug bij de uitbraaksleuven van wat een door
Reuvens waargenomen rechthoekig gebouw lijkt te zijn geweest, met vermoedelijk twee bij de
uitbraaksleuf horende insteken. De contouren en ligging van het gebouw vertonen grote
overeenkomsten met het waarschijnlijk jongste gebouw uit de opgraving van Reuvens.
Het gaat om een constructie aan de westkant die opmerkelijk hoog lag en daarom waarschijnlijk
tot de jongste sporen behoort. Dat zou verklaren dat van dit gebouw in 2007-2008 nog uitbraaksporen
bewaard waren. Het gaat om een constructie van circa zes bij tien meter. Het valt op dat bij deze
constructie de oriëntatie afwijkt van die van het stratenplan van Forum Hadriani. Volgens de legenda bij
de grote kaart van Reuvens ging het om een “vloer van gebroken pannen.” Deze vloer Cc bestond uit
“stukken Rom(einse) tegels, in zwarte aarde liggende, met ongeroerde klei daaronder”. Opvallend is
dat de resten uitzonderlijk hoog bewaard waren gebleven: “somtijds ligt de vloer zeer hoog, zijnde maar
van 1 tot 2 voet onder den bovengrond”, dat is tot circa driekwart meter boven NAP.504 Dat is ook goed
zichtbaar in het boorprofiel met de “waterpassing van de vloeren”. Daarin is te zien hoe de kleine vloer Bb
op de noordwesthoek van de mogelijke Isistempel iets boven NAP ligt, de vierkante vloer Aa van de
mogelijk omgangstempel op ruim een halve meter boven NAP en die van vloer Cc nog een paar
decimeter hoger.505 Dat sluit aan bij de hoogtemaat op de plattegrond die 0,82 meter boven NAP
aangeeft.506 Reuvens vond er “zeer vele stukken van groote vierkante vloertegels, ook verscheidenen
nog in dezelve geheel”. Verder kwam “hier en daar ook tuf en bl(auwe) steen aan den zuidoostelijke
hoek een stuk vloerkalk” tevoorschijn. Aan de westzijde bevond zich een L-vormig uitsteeksel dat
500

Driessen 2009a,69-70 en noot 95; spoor S 4105.
Driessen 2009a,59-60 en noot 49.
Driessen 2009a,60 en noot 50: spoor S4123 en S4178.
503
Fischer 2009a,107 noemt negen Romeinse waterputten in werkput 3; Van der Heiden 2009a,21 fig. 2.8 toont er twee in het
westen en zes of zeven in een cluster bij huis IX.1.
504
Reuvens Dagboek II,79.
505
Tekening RA 30 c. 16.
506
Tekening RA 30 c. 13 geeft voor bovenkant 130 cm beneden nulpunt dat op 2,12 m - NAP ligt.
501
502

459

volgens de legenda bestond uit “roode steenen met kalk”. Bij de vloer zijn een aantal bronzen munten
gevonden, waaronder een van Hadrianus.507 De hoge ligging van de resten zou kunnen betekenen dat
het om een relatief jonge constructie gaat. De betekenis van de constructie is onduidelijk. Gezien de
vondst van “vloerkalk” zouden de “groote vierkante vloertegels” hypocausttegels kunnen zijn van een
vertrek met verwarmde vloer. De rechtlijnige structuren binnen het vertrek doen enigszins aan een
kanaalhypocaustum denken. Omdat de oriëntatie niet aansluit bij de andere woningen in Forum
Hadriani valt ook aan een ambachtelijke functie met stookruimte te denken waarbij de heersende
windrichting invloed had op de oriëntatie, zoals een vermoedelijke oven bij het Vrijstaand huis met de
Haarplaats (huis II.7) illustreert (afb. 11.6).
Mogelijk is er ook een verband met de in hoofdstuk 15 besproken tempel met een oriëntatie op
ongeveer het westen. Een deel van het tempelcomplex dateert gezien de ligging waarschijnlijk van
voor de stichting van Forum Hadriani omdat ze in het tracé van het latere wegennet liggen. Maar deze
tempel lijkt hoger te liggen dan de door BAAC opgegraven waterputten en dus jonger te zijn. De
tempel zou dan in een latere fase in de zuidoosthoek van insula IX hebben gelegen.
Wat betreft de mogelijke woonhuizen in insula IX was de ligging aan de hoofdweg van belang, met
aan de overzijde van de straat de insteekhaven. Havens trokken de nodige bedrijvigheid aan. Dat
illustreren de ambachtelijke activiteiten die vlak achter de kade van de haven van Xanten zijn
aangetroffen uit de tijd dat daar nog geen stadsmuur stond.508 Ook het AAC groef verschillende resten
van dergelijke activiteiten op. Zo deden enkele kuilen denken aan haardkuilen. Een fraai voorbeeld
daarvan was een vierkante kuil met rechte wanden en grote hoeveelheden verbrand leem. Ook is er
een smeltkroesje gevonden met een groen residu. Verder kwamen resten van smeed(haard)slakken
tevoorschijn, welke laatste in werkput 3 voor zeventig procent uit de waterputten afkomstig zijn.509 Het
gaat om smeedslakken die het restant zijn van metaalbewerking, wat ook past bij de vondst van
steenkool dat werd gebruikt bij het smeden van ijzer.510 De honderdtwintig slakken uit werkput 3
hadden een gemiddeld gewicht van 29 gram, wat aanzienlijk lager was dan de 70 gram in werkput 2
en 110 gram in werkput 1 (met de vermoedelijke afvaldump). Met 0,12 stuks per vierkante meter was
de vondstdichtheid ongeveer de helft van die bij de opgraving van BAAC, maar daar lijken slakken ook
als ophogingsmateriaal van elders te zijn aangevoerd.511 De grote versinterde en samengeklonterde
asbrokken duiden volgens de opgravers op langdurig gebruik van de smeedplaats wat past bij een
professionele smederij.512 Dat neemt niet weg dat metaalbewerking zeker niet de enige activiteit in
insula IX zal zijn geweest.
Interessant is de grote maalsteen (een ‘loper’) die via de putschacht onderin een tonput is
geplaatst met erboven een putvulling die gezien het aardewerk dateert uit de tweede helft van de 2e
eeuw. 513 Aan het slot van hoofdstuk 12 wordt bij de bespreking van het Huis met de grote Maalsteen
(huis VIII.5) uitgewerkt dat deze maalsteen uit insula IX afkomstig is van een door een ezel
aangedreven molen. Het tredpad daarvan moet een diameter van ongeveer drie meter hebben gehad
(afb. 12.15). Betoogd wordt dat bakkers vaak een aantal van deze molens bezaten, wat verklaart dat
bakkerijen in Pompeji vaak in middelgrote huizen zijn gehuisvest. De in insula VIII waargenomen
perceelbreedtes van dertig voet waren mogelijk een acceptabel minimum voor bakkerijen, zo
suggereert de vondst van een maalsteen daar. Omdat de steen gezien het grote gewicht van circa
honderd kilo niet nodeloos versleept zal zijn, is het goed mogelijk dat ergens in insula IX de 2e eeuw
een bakkerij gevestigd is geweest. Na gebruik in een graanmolen is de steen secundair als bodem
van de tonput gebruikt. Daarbij viel op dat de bodem waarschijnlijk boven het grondwater lag, dat ook
door de afdekking met de steen niet toegankelijk was. Kennelijk is de tonput ergens anders voor
gebruikt, bijvoorbeeld voor de koele opslag van regenwater. Ook valt eventueel te denken aan
looierskuipen zoals die voorhuis VII.5 in insula VII worden verondersteld, waarover meer aan het eind
van hoofdstuk 13.
Bij de waterputten uit werkput 3 van het AAC valt verder op dat ze allen zijn gemaakt uit wijnvaten,
in minimaal twee gevallen uit twee stuks op elkaar gestapeld.514 Uit bijlage D blijkt dat van de andere
waterputten uit Voorburg een derde van de waterputten geen tonput is. De kans dat negen
waterputten allen een tonput waren, is in zo’n situatie ruim twee procent.515 Misschien was er een
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wijnhandelaar in de nabijheid, wat tegenover de haven voor de bevoorrading een handige plek zou
zijn. Bij twee tonnen was aan de binnenzijde nog de aanslag zichtbaar van het primaire gebruik, met
ook dergelijke resten in de insteek van een derde put. Andere sporen van het primaire gebruik waren
de gebruikelijke brandmerken en een dichtgestopt tabgat. Behalve woonhuizen met ambachtelijke en
commerciële activiteiten, vallen zo dicht bij de haven ook andere gebouwen te verwachten zoals een
herberg, bordeel en/of pakhuizen. Maar er moet zoals gezegd ook rekening mee worden gehouden
dat hier al vroeg een heiligdom stond met wanden van leem en vlechtwerk. Mogelijk dat de definitieve
publicatie van het AAC hierover meer informatie verschaft.
Insula V en X (‘Huis met het Keulse Vaatwerk’)
Bij de opgraving van BAAC in 2005 kwamen ook een aantal bouwsels tevoorschijn. Slechts een
daarvan is duidelijk als huis herkenbaar (afb. 10.21). Het wordt hier aangeduid als het Huis met het
Keulse Vaatwerk naar het bij het huis opgegraven depot uit dezelfde periode.516 Het duidelijkst is een
langwerpig bouwwerk van circa 4,8 bij 12,6 meter (60 vierkante meter) met de langste zijde langs de
vermoedelijke randweg. Het huis ligt ten oosten van het denkbeeldige verlengde van de cardo 1 en
zou zo bezien in insula X liggen. Maar in hoofdstuk 10 is ook op de mogelijkheid gewezen dat in deze
fase insula V tot aan het perceel van dit huis naar het oosten is uitgebreid. Loodrecht op de randweg
bevindt zich namelijk direct ten oosten van het huis een puinspoor van een vermoedelijk geplaveide
weg.517 Dit kan een kort zijpad zijn geweest. Maar het verlengde kan worden doorgetrokken naar het
kruispunt van de cardo 1 en decumanus 4 (afb. 5.1 en 6.10). Indien het een scheidingsweg tussen
twee insulae is, zou het huis nog net in insula V liggen.
Er zijn wat meer bouwkundige details bekend van het Huis met het Keulse Vaatwerk. Op basis
van de gepubliceerde tekening bedraagt de afstand tussen de staanders van de wanden 0,7 tot 0,85
meter.518 Dat is een wat ruimere afstand dan de ongeveer 0,5 meter in insula II en III wat suggereert
dat dit huis iets minder hoog was. Het huis was ongeveer vijf meter breed en ruim twaalf meter lang.
Het huis ligt met de lange gevel langs de vermoedelijke randweg en had gezien de langwerpige vorm
wellicht een daknok evenwijdig aan deze weg. Het is interessant dat op een derde van deze lange
gevel mogelijk een ingang zichtbaar is. De staanders van de buitenmuur zijn hier verder uit elkaar
geplaatst zodat de tussenruimte van bijna een meter voldoende is voor een deuropening. De gang zelf
zou dan krap een meter breed zijn en twee meter lang. In het verlengde van de gang ligt een
vergelijkbare constructie met wederom een zelfde bredere opening in de buitenwand. Mogelijk was dit
een doorgang naar het erf achter het huis. Indien beide gangen aan de binnenzijde waren afgesloten
met een tweede deur of bijvoorbeeld een gordijn, kon zo in de winter de kou buiten worden gehouden.
Dit vasthouden van de warmte was een belangrijke functie van zo’n hoofdgang. En bij inheemse
huizen was het zeer gebruikelijk de ingang net als hier in de lange gevel te plaatsen.
De kamer ten westen van de gang was ongeveer tweeënhalf bij vijf meter groot. In de korte gevel
staan twee staanders in de wand wat verder uit elkaar zodat zich ook hier mogelijk een buitendeur
bevond. De opgravers veronderstelden aanvankelijk dat hier een doorgaande weg lag loodrecht op de
randweg, maar de sporen daarvan zijn niet erg overtuigend. Nu het mogelijk blijkt dat er vanaf de
randweg een hoofdingang was in de lange gevel, is het goed mogelijk dat een buitendeur in de korte
gevel niet uitkwam op een weg naar op een erf dat dan aan twee zijden langs dit vrijstaande huis
lag.519 Er bevond zich op het vermoedelijke erf in ieder geval een waterput met rondom een u-vormige
wandgreppel die waarschijnlijk afkomstig is van een puthuis.520
In de in 2006 gepubliceerde plattegrond worden een aantal kuilen in de woning geïnterpreteerd
als standplaats van middenstijlen. De gepubliceerde plattegrond vertoont daarmee gelijkenis met de
twee-drieschepige boerderijen die niet horen bij de Cananefaatse traditie, maar wel bekend zijn uit het
oostelijke rivierengebied.521 De ruimte ten westen van de middengang zou dan driebeukig zijn, terwijl
aan de oostzijde sprake lijkt van een tweebeukige indeling. Dat zou uitstekend passen bij een daknok
evenredig aan de randweg. Maar in het eindverslag wordt niet meer gesproken van paalgaten en lijkt
het te gaan om gewone kuilen.522 M. Bink sprak desgevraagd van voortschrijdend inzicht. Gezien de
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identieke oriëntatie is een verband tussen de greppels en het huis waarschijnlijk, maar bouwkundig is
een functie als paalkuil volgens de opgravers niet noodzakelijk.
In en tegen het huis zijn zwaar verstoorde sporen van een latere steenbouw aangetroffen.
Volgens de opgravers gaat het duidelijk om een verbouwing die niet uit de eerste bouwfase van het
huis stamt. Maar de verbouwing is wel uitgevoerd voordat het huis rond 180-185 na Chr. al weer
volledig werd afgebroken. De op dit deel van het terrein in dateerbare context gevonden stukken
natuursteen komen voor zestig procent uit de een tot twee decennia dat het huis bestaan heeft. De
steenbouw zal dus op deze periode betrekking moet hebben.523 De opgravers suggereren in hun
eindrapportage dat mogelijk sprake is van een zogeheten ‘court yard’ woning met vertrekken rondom
een open binnenplaats. Het hierboven beschreven deel zou de zuidelijke vleugel zijn.524 Maar een
eenvoudigere vorm met een simpele aanbouw aan het oorspronkelijke langwerpige huis lijkt gezien de
schaarse vondsten ook een goede mogelijkheid.
In het kleinste vertrek aan de westkant lijkt een stenen spoor tegen de tussenwand te liggen.
Verder ziet het er naar uit dat aan de buitenkant bij het grootste vertrek in het oosten een stenen
constructie is aangebouwd tegen de korte gevel. Het zou volgens de opgravers om een ongeveer 0,7
meter breed fundament kunnen gaan. Omdat de sporen zwaar verstoord zijn, valt lastig vast te stellen
of het bij de uitbreiding om een overdekte ruimte gaat, of bijvoorbeeld een losse muur of kleine
aanbouw. Verder viel op dat tweederde van de 225 door BAAC opgegraven fragmenten van
verwarmingsbuizen afkomstig was uit het plaveisel dat bij het huis is aangetroffen. Dat kan volgens de
opgravers betekenen dat met de stenen uitbreiding ook een verwarmde kamer is aangelegd. Maar dat
zou betekenen dat er bij een verbouwing een verwarmde kamer is gebouwd die daarna zo snel weer
is gesloopt dat er vervolgens nog genoeg tijd was om bij hergebruik in het plaveisel de aangetroffen
slijtage op te lopen. Bovendien zijn geen stooksporen aangetroffen en ontbreken ook de voor een
verwarmingssysteem karakteristieke hypocauststegels. Het is daarom waarschijnlijker dat de
verwarmingsbuizen afkomstig zijn van een elders gesloopte verwarmde muur. Misschien is er zelfs
een verband met het sculptuurfragment dat in dezelfde periode als sloopmateriaal op het terrein is
gedumpt. Gazenbeek maakt zeer aannemelijk dat het om hetzelfde sculptuur gaat waarvan ook een
fragment bij de Reuvensbaden is gevonden, wat te maken zou hebben met een verbouwing van het
badhuis in de periode 186-185 na Chr.525 De fragmenten van verwarmingsbuizen kunnen evengoed
daarmee te maken hebben.
Bij de opgraving van BAAC kwam veel baksteen materiaal tevoorschijn. Omdat tijdens de
opgraving geen duidelijke sporen van andere gebouwen zijn gevonden, zouden de dakpannen van het
Huis met het Keulse Vaatwerk afkomstig kunnen zijn. Daarmee in overeenstemming is het feit dat de
meeste stempels na 175 na Chr. zijn gemaakt. Verder zijn volgens gazenbeek veel onderhoeken van
de platte dakpannen van type c dat vanaf 160 na Chr. in gebruik kwam.526 Omdat dit huis maar een of
twee decennia is gebruikt, is het dak tijdens het gebruik waarschijnlijk niet vervangen en komt het
materiaal van de eerste dakbedekking. Het is daarom de moeite waard wat uitvoerige bij het
opgegraven panmateriaal stil te staan, mede omdat dit mogelijk aanknopingspunten biedt voor
toekomstig onderzoek. Het helpt een beeld te vormen van de mogelijke dakbedekking van het Huis
met het Keulse Vaatwerk.
Van de 978 kilo geborgen baksteen was 685 kilo (70 procent) afkomstig van dakpannen.
Rekening houdend met de dakhelling had het huis een dakoppervlak van ongeveer zeventig vierkante
meter (opslag 15 procent). Dat maakt een vergelijking mogelijk met het zeldzaam goed bewaard
gebleven badhuis in Beauport Park waarvan al het panmateriaal is verzameld en bestudeerd. Met
honderddertig vierkante meter was het dakvlak van dit badhuis iets groter dan van het Huis met het
Keulse Vaatwerk. Het gebouw stond tijdens het onderzoek nog voor ongeveer de helft overeind, hier
en daar inclusief vensteropeningen. Ongeveer de helft van het bouwmateriaal was nog aanwezig. Van
de bakstenen dakbedekking die oorspronkelijk zo’n elf ton gewogen moet hebben, is ook bijna de helft
teruggevonden, goed voor bijna vijf ton baksteen. Het aantal platte pannen moet ongeveer 1400 stuks
hebben bedragen. Dat 669 verschillende exemplaren zijn gedetermineerd sluit aan op het beeld dat
ongeveer de helft van het gebouw is gesloopt. In lijn daarmee is een vergelijkbaar aantal (638 stuks)
verschillende halfronde vorsten teruggevonden.527 De grotere platte dakpannen vormden in Beauport
Park driekwart van het totale gewicht. De platte dakpannen wogen er gemiddeld 5,9 kilo en de
halfronde vorsten ongeveer 2 kilo.528
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De gewichtsverdeling over de twee soorten dakpan is in Voorburg vergelijkbaar. Twee (nagenoeg)
complete platte dakpannen uit de opgraving van BAAC hadden beide een kompleet gewicht van 6,1
kilo.529 De opgraving van het AAC leverde vier min of meer komplete platte dakpannen op. Een
exemplaar was met 9,2 kilo uitzonderlijk zwaar en met 50 millimeter ook uitzonderlijk dik. De drie
andere exemplaren wogen vergelijkbaar met de dakpannen van BAAC gemiddeld 5,95 kilo.530 Dat is
voor vijf exemplaren gemiddeld 6 kilo. Het onderzoek van het AAC leverde twee vrij komplete vorsten
op van gemiddeld 2,2 kilo.531 Dat is bij elkaar voor een gemiddelde set van twee pannen ongeveer 8,2
kilo, waarvan de platte pan net als in Beauport Park ongeveer driekwart van het gewicht uitmaakt. Bij
de opgraving van het AAC kwam die verhouding ook terug in het totale geborgen gewicht: van de
2.402 kilo dakpanfragmenten was 1892 kilo (78 procent) afkomstig van platte pannen.
Het onderzoek van BAAC leverde 685 kilo dakpanmateriaal op, waarvan 567 kilo (82 procent) van
platte dakpannen.532 Dat het percentage platte dakpannen bij BAAC wat hoger is, kan betekenen dat
door BAAC relatief meer secundair gebruikte dakpannen zijn gevonden. Maar het valt op dat het
panmateriaal niet of weinig sporen van hergebruik vertoont, zoals mortelresten of slijtagesporen.
Dergelijke sporen zijn door BAAC wel volop aangetroffen bij de resten van verwarmingsbuizen en door
het AAC in 2007-2008 op dakpanmateriaal. De oververtegenwoordiging van platte pannen kan
daarom ook (deels) te maken hebben met het selectieproces. Op een gegeven moment zijn namelijk
door BAAC vooral grotere fragmenten meegenomen.533 Zowel bij het AAC als BAAC wegen de
fragmenten van platte dakpannen gemiddeld ongeveer anderhalf maal zoveel dan die van de vorsten.
Bij de selectie op grotere stukken zullen zodoende relatief meer fragmenten van plattte dakpannen
zijn geborgen dan van vorsten. Indien op die manier alleen vorsten zijn genegeerd en de 567 kilo
platte dakpannen driekwart van het totale gewicht uitmaakten, dan zou eigenlijk 756 kilo panmateriaal
geborgen moeten zijn in vergelijking met de 685 kilo die is meegenomen. Omdat in werkelijkheid ook
wat kleinere fragmenten van platte pannen genegeerd zullen zijn, kan het oorspronkelijk om afgerond
800 kilo panmateriaal zijn gegaan, waarvan 600 kilo platte pannen. De fragmentatiegraad is
vergelijkbaar met die bij het AAC, inclusief de ongeveer twee keer zo hoge fragmentatiegraad bij de
vorsten.534 Dat verklaart dat het gemiddelde gewicht van de fragmenten van platte pannen zowel bij
het AAC als BAAC slechts ongeveer anderhalf maal dat van een vorst is, terwijl een komplete platte
pan ongeveer driemaal zoveel woog als een vorstpan.
De opgegraven dakmassa laat zich net als in Beauport Park vergelijken met het oorspronkelijke
dakoppervlak dat hier op circa zeventig vierkante meter is geschat. Twee komplete platte dakpannen
uit het onderzoek van BAAC zijn ongeveer 32 centimeter breed en 41 centimeter lang. Verder zijn er
acht fragmenten waarvan de lengte bekend is. Met uitzondering van een extreem lang exemplaar van
50 centimeter, ligt de lengte van de overige zeven vrij stabiel tussen de 39 en 41 centimeter.535 Het is
goed mogelijk dat, rekening houdend met een overlap, werd gerekend met circa 30 bij 30 centimeter
netto dakbedekking per platte pan (een vierkante voet). Dat is 0,09 vierkante meter per pan ofwel
ongeveer elf stuks per vierkante meter. Met 8,2 kilo per set is dat een gewicht van 90 kilo per
vierkante meter. (11 x 8,2 kilo). Met 11 platte pannen en 11 vorsten per vierkante meter, zouden er in
totaal 770 pannen van beide typen nodig zijn om een dakvlak van 70 vierkante meter af te dekken.
Het dakgewicht zou ongeveer 5.750 kilo zijn geweest (70 x 82 kilo). Daarvan zou met de geborgen
685 kilo ruim een tiende (12 procent) bewaard zijn. Gezien de onzekerheden laat zich dat afronden op
een restantpercentage van 10 procent.
Dat percentage laat zich met enig rekenwerk aan de hand van de fragmenten toetsen, met als
conclusie dat het restantpercentage van 10 procent aan de hoge kant lijkt, maar niet ondenkbaar is.
Indien van alle platte dakpannen gemiddeld één fragment bewaard zou zijn, zou de fragmentatiegraad
ruim 10 procent geweest moeten zijn om op een restantpercentage van 10 procent uit te komen. Van
de oorspronkelijk circa 770 platte dakpannen van gemiddeld 6 kilo per stuk, zouden dan 770
fragmenten van 600 gram gevonden zijn (totaal 460 kilo). Het werkelijke gemiddelde gewicht van de
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geborgen fragmenten is slechts 242 gram.536 Dat betekent dat er gemiddeld tweeënhalf fragment per
platte dakpan bewaard zou zijn (600/242 gram = 2,48). In werkelijkheid zijn er ook pannen volledig
verloren gegaan. Gazenbeek concludeert op basis van een analyse van de randen dat de fragmenten
van minimaal 158 verschillende platte pannen zijn gevonden.537 Dat is een vijfde van de berekende
oorspronkelijk 770 stuks. Indien inderdaad slechts van een vijfde van de pannen iets is
teruggevonden, wat een minimum is, zou van die pannen gemiddeld de helft teruggevonden moeten
zijn om op 10 procent van het gehele dak uit te komen (50% x 20% = 10%). Dat is gemiddeld 3 kilo
per platte dakpan, wat met gemiddeld 242 gram goed zou zijn voor gemiddeld twaalf fragmenten per
dakpan. Dat lijkt erg veel. Maar in werkelijkheid lag het percentage bewaarde pannen waarschijnlijk
hoger. Indien bijvoorbeeld van de helft van de pannen iets is teruggevonden, zou van die helft
gemiddeld 20 procent resteren wat al geloofwaardiger is. Dat is namelijk gemiddeld 1,2 kilo of
gemiddeld vijf fragmenten van 242 gram. In theorie zou een en ander aan het geborgen materiaal
getoetst kunnen worden, maar dat is vooralsnog niet haalbaar. Het minimale aantal vorsten kan dat
niet oplossen. Gazenbeek komt op basis van de analyse van de randen van vorsten niet verder dan
33 verschillende exemplaren. Maar dat komt mede doordat daarvan het onderscheid tussen
verschillende vorsten veel lastiger valt te maken.538 Met de huidige kennis valt zodoende hooguit te
zeggen dat een restantpercentage van rond de 10 procent niet is uitgesloten, hoewel het wel wat aan
de hoge kant lijkt.
Ook als het percentage ongeveer 10 procent zou zijn, lijkt dat weinig in vergelijking met de
ongeveer 50 procent in Beauport Park. Maar het is waarschijnlijk dat in Voorburg meer materiaal al
tijdens de sloop van het gebouw is verdwenen, bijvoorbeeld om hergebruikt te worden. Verder is in
Voorburg ook de secundaire afbraak veel ingrijpender geweest. De meeste gebouwen in Forum
Hadriani lijken tot minimaal het niveau van het Romeinse maaiveld gesloopt te zijn, wat in dit geval bij
de egalisatie van het terrein eind 2e eeuw ook het geval zal zijn geweest. En daarna is in Voorburg
nog meer materiaal verdwenen. In het door BAAC opgegraven terrein waren de sporen namelijk
grotendeels tot ruim onder het Romeinse maaiveld verstoord door de bebouwing van doveninstituut
Effatha. Dat slechts een tiende van de dakmassa is teruggevonden, is daarom goed denkbaar. Dat
blijkt ook uit een vergelijking met het percentage teruggevonden munten.
Aan het slot van hoofdstuk 22 wordt met even grote onzekerheden geschat dat bij de opgraving
van BAAC slechts ongeveer een vijfde van de oorspronkelijk verloren zilveren munten is
teruggevonden. Dat restantpercentage van 20 procent is bij de munten volledig het gevolg van de
secundaire verstorende processen in het bodemarchief. Indien van de Romeinse ruïne na de
Romeinse tijd net als in Beauport Park nog ongeveer de helft resteerde, zou van dat restant bij een
genoemde secundaire reductie tot een vijfde uiteindelijk maar een tiende worden teruggevonden. Dat
is inderdaad het gereconstrueerde restantpercentage van de dakmassa. Helaas zijn er teveel
onzekerheden om dit beeld nader te onderbouwen, maar het geeft wel een beeld van de mogelijke
omvang van de afbraakprocessen. Indien op een veel groter aantal locaties toegepast, kunnen
dergelijke analyses in de toekomst mogelijk meer inzicht hierin opleveren.
Met de genoemde beperkingen valt op het moment alleen te concluderen dat het goed mogelijk is
dat de door BAAC opgegraven fragmenten van dakpannen voor een groot deel afkomstig zijn van het
dak van het Huis met het Keulse Vaatwerk. Behalve de geringe sporen van secundair gebruik past
ook de gewichtsverhouding tussen de twee pantypen bij een normaal pannendak. Indien het huis de
veronderstelde langgerekte vorm had, ligt een eenvoudig zadeldak met twee dakvlakken het meest
voor de hand. Het is daarom interessant dat door BAAC ook een groot fragment van een diagonaal
afgesneden platte dakpan is gevonden. Die werden gebruikt op plaatsen waar twee dakvakken elkaar
kruisten. Dat lijkt in dit geval alleen van toepassing als de korte gevel werd bekroond met een
wolfseind. Een andere mogelijkheid is dat er een latere fase een aanbouw is aangebracht.
Het materiaal uit de opgraving van BAAC biedt ook interessante informatie over de bevestiging
van de dakpannen. Spijkergaten waren bij de door BAAC opgegraven dakpannen zeer zeldzaam: op
de minimaal 158 verschillende platte dakpannen kwam slechts eenmaal een spijkergat voor dat op de
bouwplaats was vervaardigd. En ook bij het onderzoek van het AAC waren platte pannen met
spijkergaten zeldzaam.539 Het ziet er naar uit dat bij het vasthechten mortel is gebruikt, enwel vooral
bij de dakpannen die niet volledig waren vastgeklemd door omringende pannen: die op de daknok en
aan de randen. Enkele door BAAC opgegraven brokken mortel tonen de afdruk van de rand van naast
elkaar gelegen platte pannen en de verbindende kromme vorstpan erboven, of alleen van de
vorstpan. Dat de brokken mortel los van de pannen worden gevonden illustreert dat de mortel in de
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loop der tijd kon loslaten, zeker in vochtige omstandigheden waarbij ontkalking in de bodem
mortelresten oplost. Dat verklaart waarschijnlijk dat bij de verwarmingsbuizen uit de opgraving van
BAAC slechts bij een op de vijf exemplaren resten van mortel zijn aangetroffen terwijl deze
bouwelementen bijna altijd werden vastgemetseld. Maar bij de vorsten is het aantal met mortelresten
nog veel lager, namelijk slechts bij vijf stuks op een totaal van ruim zeshonderd fragmenten: iets
minder dan een procent.540 Ook als het werkelijke aantal vorsten met mortelresten net als bij de
verwarmingsbuizen een factor vijf hoger lag, ging het nog steeds om slechts een op de twintig. Dat
komt aardig overeen met het aandeel van de vorstpannen op de daknok en langs de dakranden. Er is
hierboven geschat dat op het besproken Huis met het Keulse Vaatwerk bijna achthonderd
vorstpannen pasten. Daarvan zullen er zo’n tachtig aan de rand hebben gelegen of op de daknok.541
Op die basis zou je verwachten dat op 10 procent van de vorsten mortelresten aanwezig zijn. Indien
daarvan nog maar een vijfde over is, zou nog op 2 procent van de restanten mortel gevonden worden.
Dat ligt gezien de onzekerheden in de buurt van de circa 1 procent die door BAAC is waargenomen,
mede omdat de vorsten langs de dakrand mogelijk niet volledig met mortel waren vastgehecht. Het
vasthechten met mortel zou verklaren waarom er geen resten zijn gevonden van de soms hiervoor
gebruikte koppan (antefix).542 Deze aan het uiteinde versierde vorsten zijn onder meer bekend uit
Xanten.543
Wat betreft het dakmateriaal valt tot slot ook te kijken naar het leisteen. BAAC heeft 5,7 kilo
fragmenten van dakleien opgegraven.544 Dat is slechts 8,6 procent van het meegenomen
dakpanmateriaal. Naar evenredigheid zou dat op een dakbedekking van zes vierkante meter duiden
(6 procent van 70 vierkante meter). Rekening houdend met de dakhelling is dat goed voor een
bouwwerk van circa vijf vierkante meter. Dat zou goed kunnen passen bij het vermoedelijke puthuis
met mogelijk een leien dak van circa twee bij twee meter.
Zeer interessant is het depot van een voorraad gladwandig Keuls vaatwerk dat bij dit huis is
gevonden, wat aanleiding is voor de naamgeving ‘Huis met het Keulse Vaatwerk’. Uit twee kuilen
kwamen in totaal 2.809 scherven met een gewicht van bij elkaar 47,5 kilo. Het gaat om onder meer
124 verschillende bekers. Verder een twintigtal verschillende kelkbakjes en waarschijnlijk
bijbehorende deksels wat voor dit soort aardewerk opvallend veel is. Een groot deel ervan is afkomstig
uit de Keulse Werkplaats 26 die actief was halverwege de 2e eeuw, en de naast elkaar gelegen
Werkplaats 35 en 36 die later in de 2e eeuw produceerden. Alle drie de ateliers lagen langs de
westelijke uitvalsweg van Keulen. Het materiaal kwam uit twee kuilen iets ten westen van het huis, op
circa drie en zes meter afstand van de waterput. Een kuil had een rechthoekige vorm en kan een
bergplaats zijn geweest. Het materiaal dateert uit de periode 165/170 tot 180/185 na Chr. waarin het
huis in gebruik is geweest.545 Zoals aangegeven in hoofdstuk 6 lag het huis in deze fase mogelijk
vlakbij een nieuwe kade langs het Kanaal van Corbulo zodat het voor een handelaar in Keuls
aardewerk een uitstekende plek was. Voor een winkelier lag het huis wat afgelegen en lijkt in de
plattegrond geen winkelopening zichtbaar. Maar met de gebrekkige gegevens valt een winkel toch niet
geheel uit te sluiten.
Er zijn bij het onderzoek van BAAC ook verschillende voorwerpen gevonden die met wijn in
verband staan zoals een wijnset en beker in de vorm van een wijnton. Het is daarom verleidelijk te
denken aan een handelaar die de handel in vaatwerk en wijn combineerde. Maar de vondsten zijn niet
direct aan het huis te koppelen. Allereerst is er het bronsdepot dat rond 200 na Chr. of kort erna in een
waterput is gedeponeerd, dus enige decennia nadat het Huis met het Keulse Vaatwerk was
afgebroken. Het was waarschijnlijk een rituele depositie van een bronzen bekken en scheplepel.
Samen met een niet teruggevonden zeef vormden ze een standaard servies voor het zeven en
serveren van wijn. Het servies is lang gebruikt en kan dus oorspronkelijk tot de inventaris van het huis
behoord hebben, maar dat is slechts speculatief.546 Ook is er een bronzen beker in de vorm van een
wijnton tevoorschijn gekomen, maar die valt niet exact te dateren.547 Tot slot zijn er de vele (wijn)vaten
die secundair tot waterput zijn verwerkt, waarvan een vat met mogelijk het in Voorburg zelf
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aangebracht merk OMAC (Officina Municipium Aelium Cananefatium?). Ook hier is een verband met
het huis onzeker. De waterput is op een aangrenzend erf gevonden en in de periode 165-220
gebruikt. De putwand kan in de periode van het Huis met het Keulse Vaatwerk met het vat zijn
versterkt, maar dat is niet zeker.548
De lange bermgreppel van de randweg langs het huis was tezamen met een bijbehorende zinkput
opgevuld met een grote hoeveelheid puin, waarvan de scherven aangegeven dat dit rond 180-185 na
Chr. is gebeurd.549 Ten oosten van het huis lag het circa 1,8 meter brede zijpad met plaveisel. Het
terrein ten oosten daarvan kan bij een ander perceel hebben gehoord en lijkt in deze periode
onbebouwd geweest te zijn. Op dit perceel lag op enkele meters van de zinkput en bermgreppel
waterput 5 uit deze periode.550 Interessant aan deze waterput was het genoemde merk OMAC dat
zoals aangegeven in hoofdstuk 6 zou kunnen verwijzen naar een werkplaats (officina) uit M(unicipium)
A(elium) C(ananefatium). Als het al om een dergelijke werkplaats gaat, hoeft deze nog niet in de buurt
van dit perceel geweest te zijn aangezien het fust secundair als bekisting voor een waterput is
gebruikt. Terwijl duidelijk is dat deze waterput in insula X ligt, is dat voor het Huis met het Keulse
Vaatwerk niet geheel zeker (afb. 6.10). Het huis ligt weliswaar ten oosten van het verlengde van de
cardo 1, wat zou passen bij een ligging in insula X. Maar het is goed denkbaar dat de schuine
verharde weg direct ten oosten van het huis de werkelijke weg tussen insula V en X was. Het huis zou
dan in insula V liggen. Met de schuine weg zou de beschikbare ruimte tussen beide insulae dan wat
gelijkmatiger zijn verdeeld. Bovendien zou de drassige kreek bij de keuze van het wegtracé vermeden
zijn.
De stenen aanbouw van het Huis met het Keulse Vaatwerk past in een versteningsproces dat
slechts langzaam op gang kwam. In steden in het noordwesten van het Rijk waren vóór het midden
van de 2e eeuw stenen huizen vrij zeldzaam, met als een van de uitzonderingen de stenen kelders in
de eerste eeuwse nederzetting op het Valkhof in Nijmegen. Vanaf het midden van de 2e eeuw nam
het gebruik van steen in de huizenbouw geleidelijk toe, maar flink wat huizen werden nog steeds van
hout gebouwd met hooguit een pannendak, tegelvloer of aanbouw van een kamer met
vloerverwarming. Bij een steekproef van 25 huizen in het Britse St. Albans (Verulamium) was aan het
eind van de 2e eeuw nog 36 procent geheel van hout en 44 procent van hout op een stenen sokkel.
Naast deze 80 procent huizen die grotendeels of geheel van hout waren, was slechts 20 procent
geheel van steen.551 In Voorburg valt bij de huizen in insula VIII ook een (gedeeltelijke) verstening
waar te nemen. Verder stond in insula VII een stadsvilla op een stenen fundament. In Voorburg is van
24 onderzochte huizen 80% volledig van hout gebleven.
Insula XV (‘Huis bij de Havenmuur’)
Vlakbij de mogelijke hoektoren en havenmuur in insula XV vond Reuvens een rechthoekig vertrek, iets
ten noordwesten van de inmiddels verdwenen theekoepel van het landhuis Arentsburg (afb. 6.15).
Volgens de kaart van Reuvens was de constructie ongeveer vijf bij zes meter groot.552 Het fundament
bestond uit “blaauwe steen” met wat baksteenmateriaal en was drie Rijnlandse voet breed (bijna een
meter). Het vertrek lijkt Romeins te zijn aangezien de muurrichting volgens Reuvens “nagenoeg
parallel met de righting der gebouwen” in de andere insulae loopt. Volgens Reuvens ging het om
“antieke steenen op antieke fundamenten”. Daarbij sloot Reuvens niet uit dat de constructie in de 17e
eeuw als mestput is (her)gebruikt.553 Boven de restanten vond hij post-Romeins materiaal, waaronder
geglazuurd aardewerk. Reuvens deed een beroep op H.A. Piccardt, van 1804 tot 1849 eigenaar van
de Porceleyne Fles. Die gaf ter plekken aan dat het geglazuurde materiaal waarschijnlijk uit de 17e en
18e eeuw dateerde.554 Gezien de ligging zo dicht bij de mogelijke hoek in de stadsmuur, zou de
constructie uit een oudere periode van Forum Hadriani kunnen dateren en met de aanleg van de
hoektoren opgegeven kunnen zijn. Reuvens dacht aan een kelder zoals hij die eerder in insula VIII
ook had opgegraven.555 Gezien de geïsoleerde ligging is dat op zich geen gekke gedachte omdat
regelmatig stenen kelders voorkwamen in verder houten huizen, een vergankelijk materiaal dat
Reuvens nog niet kon herkennen. Het huis zou dan direct ten oosten van de hoofdweg (cardo
maximus) hebben gelegen. De afstand van de westrand van het vertrek tot de geprojecteerde
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oostrand van de hoofdweg is ongeveer vijftien meter. Het vertrek kan dus zeer goed aan de
achterzijde van een huis van hout en leem gelegen hebben. Rekening houdend met de aanwezigheid
van een stoep, zou het huis zelf dan net als de huizen in insula I tot en met III ongeveer vijftien meter
lang geweest kunnen zijn.
Volgens de hoogtemetingen van Reuvens bevond de bovenkant van de zuidoosthoek van het
bouwwerk zich 0,62 meter beneden NAP.556 Genoemde diepte van 0,62 meter beneden NAP zou
kunnen betekenen dat het bouwwerk al in de Romeinse tijd tot op het toenmalige loopniveau was
afgebroken. In hoofdstuk 2 wordt namelijk aangegeven dat het loopniveau zich hier in de begintijd van
Forum Hadriani waarschijnlijk op ongeveer 0,7 meter beneden NAP bevond, waarna het in de loop
van de 2e eeuw is opgehoogd tot minimaal het NAP niveau. Probleem bij de aanleg van een kelder
was de stand van het grondwater. In hoofdstuk 2 wordt aangegeven dat het grondwater in de
Romeinse tijd bij dit deel van het terrein waarschijnlijk schommelde tussen ongeveer 1,2 en 1,4 meter
beneden NAP. Bij een loopniveau van 0,7 meter beneden NAP bevond de hoogste grondwaterstand
zich slechts een halve meter lager. In die situatie was de aanleg van een kelder onmogelijk. En zelfs
bij een verhoging van het terrein tot ongeveer NAP-hoogte, stond het grondwater slechts ruim een
meter lager. Zelfs voor een ongeveer een meter diep souterrain, zoals verondersteld bij het Huis met
de Kelders (huis VIII.1), was de situatie niet erg geschikt. Een aannemelijkere verklaring voor een
dergelijke losse ruimte is een functie als verwarmde kamer zoals die wel vaker achter aan een huis
werd aangebouwd. Het ging dan om een mini-kelder voor een verwarmde vloer op zuiltjes
(hypocaustum), een onderdeel dat vanwege het brandgevaar vaak in steen werd uitgevoerd.
Dergelijke zuiltjes waren minimaal twee voet (0,6 meter) hoog met erboven nog een stenen vloer.
Maar deze stak vaak boven het omringende loopniveau uit zodat de onderliggende ruimte niet zo diep
in de grond hoefde te steken. Bij de in hoofdstuk 13 besproken stadsvilla in insula VII zijn er
bijvoorbeeld aanwijzingen dat de onderkant van de verwarmde ruimtes slechts enkele decimeters in
de grond stak. Het kleine muurstuk dat bij het Huis bij de Havenmuur bij de noordoosthoek lijkt uit te
steken, zou te maken kunnen hebben met een kleine stookruimte daar.
Omdat Reuvens niet expliciet de vondst van bijvoorbeeld hypocaustpijlers of een stookgat noemt,
blijft de interpretatie onzeker. Als losse vondsten noemt Reuvens onder meer een bronzen gewicht in
de vorm van een eikel, stukken dolium en de rechterbovenhoek van een klein stenen altaar met in de
eerste regel ruimte voor ongeveer vijf letters, waarvan de laatste drie nog leesbaar zijn als […]CAS.557
Het kan gaan om een huisaltaar en voorwerpen die passen bij een functie als winkel met opslag. Maar
zonder exacte vondstcontext blijft dat giswerk. Evenmin is het geheel zeker dat het hier inderdaad om
restanten van een woning gaat. Als het wel een woning was, kunnen aangrenzend nog meer huizen
van vergankelijk bouwmateriaal hebben gestaan. Maar daarover is helemaal niets bekend.
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Tekening RA. 30.C.14 met 250 cm beneden nulpunt dat op 2,12 m + NAP lag.
Reuvens Dagboek II,26 (Altaar met tekening schaal 1 op 3) en 77 (gewicht).
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H 11 DE RECONSTRUCTIE VAN DE RIJENHUIZEN
Omdat de Voorburgse rijenhuizen een zeldzaam goed beeld geven van het wonen in de stad, wordt
aan de reconstructie een apart hoofdstuk besteed. Het blijkt mogelijk de opbouw van de Voorburgse
huizen te reconstrueren (afb. 10.7 en 11.1). Een dergelijke reconstructie dwingt stil te staan bij
bepaalde functies en helpt zo de huisconstructie te begrijpen. Eerst wordt gekeken naar de
reconstructie van de huizen zelf. Daarna is er aparte aandacht voor de achtererven omdat daarvan
genoeg details bekend zijn om ook dat deel van het wonen weer tot leven te brengen. Afsluitend
worden de belangrijkste kenmerken per huis kort samengevat, met onder meer aandacht voor de
mogelijke economische functies zoals bijvoorbeeld herberg of kroeg.
De reconstructie van de huizen
Uitgangspunt van de reconstructie is het rijtje huizen II.1 - 5 omdat daarvan het meeste valt te zeggen.
Belangrijke basis is de porticus die inzicht geeft in bepaalde basishoogtes. Dat biedt een uitgangspunt
voor een verdere analyse van de dakconstructie en de verlichting van de woning. Vervolgens is er
aandacht voor de wanden, de woonruimte en het bijpassende meubilair. Als het plaatje compleet is,
wordt afsluitend een schatting gemaakt van de bouwinspanning.
De porticus
Aan de voorzijde van de huizen is een zuilengalerij (porticus) opgegraven die de voetganger
bescherming bood tegen regen en zonneschijn. Het is een element dat past bij een planmatige aanleg
en ligging aan een hoofdweg. De porticus was circa tien voet (bijna drie meter) breed, een veel
voorkomende maat.558 Volgens Vitruvius moest voor een harmonisch effect de zuilafstand en
porticusbreedte gelijk zijn. Dat was in Voorburg inderdaad het geval, en ook bijvoorbeeld bij een
houten porticus in het nabijgelegen Valkenburg.559 Dat maakt het aannemelijk dat de bouwers tevens
het voorschrift van Vitruvius volgden dat de zuilen even hoog moesten zijn als hun onderlinge afstand.
De zuilhoogte komt daarmee uit rond de drie meter, eveneens een veel voorkomende maat.560
De hoogte van de achterliggende winkels was vermoedelijk gelijk aan de hoogte van de
porticuszuilen. De vloerbalken van het plafond konden dan namelijk eenvoudig naar de dekbalk op de
zuilen worden doorgetrokken. Bovendien bleef zo voor een bovenkamer maximale ruimte over (afb.
11.2). De winkelhoogte van drie meter komt aardig overeen met die van goed bewaard gebleven
winkels uit Herculaneum, zoals die van de Casa di Nettuno e Anfritrite (3 meter), winkel nummer
negen in insula IIA (2,9 meter) en de winkel in de Casa a Gratico (2,7 meter). Dat dit vrij universele
maten waren, suggereren vondsten uit Groot-Brittanië. In Cirenchester was een ongevallen wand van
een winkel 2,8 meter hoog. En in Londen zijn bij houten woningen met winkels redelijk goed
vergelijkbare plafondhoogtes van circa 2,5 meter vastgesteld.561
De zuildikte zal zoals gebruikelijk ongeveer een tiende van de hoogte zijn geweest. In de
reconstructie zou de dikte dan ongeveer één voet zijn geweest. Dat komt overeen met de maten in het
fort in Valkenburg, waar dergelijke porticuszuilen twee tot drie decimeter dik zijn.562 De Voorburgse
zuilen staken ongeveer één meter in de grond, wat eveneens het geval is in Valkenburg.563 Aan de
zuidkant heeft Holwerda alleen de grotere kuilen opgetekend en niet de sporen van de daarin
aangebrachte zuilen zelf, waardoor de zuilengalerij onregelmatiger lijkt dan deze in werkelijkheid was.
Wel is duidelijk dat deze standkuilen vanuit verschillende posities zijn gegraven. Bij Het verkleinde
Huis (huis II.4) liggen de kuilen direct tegen elkaar, wat op reparaties kan wijzen.
Holwerda schrijft dat zich bij de porticus langs de hoofdweg “een smal grepje tusschen de
paalgaten in vertoonde”, duidelijk zichtbaar bij het Huis met de geknikte Achterwand (huis II.3).
Vermoedelijk betreft het een houten rand van een uit opgehoogde grond gevormde stoep. Dat is
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vergelijkbaar met de stoepen zoals die in Pompeji en Herculaneum voorkomen, maar dan met een
stenen stoeprand. Originele houten verbindingen waren nog geconserveerd tussen de houten zuilen
van het binnenhof van de commandantswoning in Valkenburg met een vergelijkbare zuilafstand. De
verbindingsbalken waren daar 25 centimeter breed en 15 centimeter hoog.564 Voor het onderhoud van
de stoep was de huiseigenaar verantwoordelijkheid, wat verklaart dat in bijvoorbeeld Pompeji zeer
verschillende stoepvullingen voorkomen, van simpelweg aangestampte grond tot zeer fraaie stenen.
De eenvoudige uitvoeringen kwamen ook in het noorden van het Rijk voor, zoals een stoep van
stampleem uit Xanten illustreert.565
De dakconstructie
Zoals eerder aangegeven is in insula II waarschijnlijk gebruik gemaakt van de eenvoudigste
dakconstructie die de Romeinen kenden, een soort schuin aflopend plankier waarvan de gordingen
net als vloerbalken direct op de muur rusten. Daarbij lag bij houten wanden als die in Voorburg over
de bovenzijde van de muur vaak een balk (muurplaat) die de druk gelijkmatig verdeelde. In Londen
was zo’n Romeinse houten muurplaat elf centimeter hoog. De gordingen waren er met speciale
houtverbindingen aan de muurplaat bevestigd, een constructie die vrij algemeen zal zijn gebruikt.566
Bij dergelijke constructies werd ook nog recentelijk in bijvoorbeeld Zuid-Limburgse vakwerkhuizen
vooral de houtverbinding met pen en gat gebruikt.567 Bij de constructie van de houten oeverconstructie
van de Voorburgse insteekhaven lijkt die verbindingstechniek ook toegepast te zijn, maar daarover is
nog niet gepubliceerd.568 In het castellum van Valkenburg in Zuid-Holland zijn aan de onderzijde van
staanders pen-en-gat verbindingen bewaard gebleven die waarschijnlijk ook aan de bovenkant zijn
toegepast: de staanders staken met een 9,5 centimeter lange houten pin van 5 bij 5 centimeter in een
rechthoekig gat in de horizontale leggers van de fundering.569 De afstand tussen de gordingen van
Romeinse daken bedraagt doorgaans slechts 0,8 tot 1,2 meter zodat de daklast goed over de
zijmuren was verdeeld.570 Over de gordingen werden de in de richting van de nok omhoog lopende
‘sporen’ geplaatst. Daarop waren soms direct Romeinse dakpannen gelegd, maar er werden ook wel
als extra steun horizontale panlatten aangebracht.
In een dergelijke constructie liepen ten behoeve van de stevigheid de staanders (stijlen) van de
wand bij voorkeur naar boven tot het dak door. Er waren dus vrij lange staanders nodig: in Voorburg
blijkens de verderop te bespreken reconstructie tot zo’n tien meter lengte.571 Deze lengte was
overigens geen probleem: in bijvoorbeeld het in 2003 opgegraven schip van De Meern was eikenhout
met een lengte van meer dan twintig meter verwerkt met een dikte van ongeveer een meter.
Eventuele verdiepingsvloeren werden met behulp van zogeheten draagregels aan de wand
bevestigd.572 Dit eenvoudige daktype is in Nederland bewaard gebleven in Zuid-Limburg in onder
meer het in 1469 gebouwde Dinghuis in Maastricht, en was in die regio tot in de 18e eeuw in gebruik.
Indien het houten wanden betreft, zijn de gordingen steeds opgelegd in de zijwanden van het huis,
wat gezien de lengte van de overspanning en de fundering van de muren ook in Voorburg een
logische bouwwijze is.573 Een dergelijke constructie is in Voorburg zeer doeltreffend omdat de
woningscheidende wanden niet of nauwelijks verzwakt waren door openingen voor ramen en deuren,
dit in tegenstelling tot de voor- en achtergevel. Hierbij passen ook de vermoedelijke betere fundering
en de regelmaat van deze woningscheidende wanden. Het formaat van de Voorburgse dakkap (circa
vijftien meter van dakrand tot dakrand) is vergelijkbaar met dat van de dakkappen van de barakken in
onder meer het nabijgelegen fort in Valkenburg.
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In de Middeleeuwen kwamen in Nederland vrij steile dakhellingen voor van 45 tot 60 graden. Ook
de daken van de inheemse boerderijen op het Cananefaatse platteland hadden een vrij steile helling
vanwege het gebruik van een rieten dakbedekking. Dat was anders bij de traditionele Romeinse
bouwstijl met een harde bedekking van pannen en leien.574 Romeinse pannendaken hadden een
flauwe helling van ongeveer twintig procent. Daken van lei, zoals aangetroffen bij een aantal huizen
van de Voorburgse insula II, konden steiler verlopen. Maar onderzoek van A. Olivier heeft uitgewezen
dat bij dit materiaal ook flauwe hellingen van 18,5 procent voorkwamen. In dat geval hoefden de
dakleien niet met spijkers bevestigd te worden.575 Omdat de middelste ruimte op verdiepingshoogte
niet werd benut, is een dergelijke flauwe helling zeer praktisch. Op die manier werd immers materiaal
bespaard.576 Bovendien is het denkbaar dat de leien dakbedekking pas in een later stadium is
aangebracht ter vervanging van een pannendak dat altijd een flauwe helling kende. De leien waren
immers in de eindfase in gebruik toen het gebouw bij brand verwoest werd. In Groot-Brittannië bleken
dergelijke leien daken pas vanaf het midden van de 2e eeuw in de mode te komen.577 In de
Voorburgse insula II is het dus goed mogelijk dat de oudste huizen een pannendak droegen. Bij een
dakhelling van circa twintig graden, raakte het porticusdak op ongeveer vier meter hoogte de
huiswand.
Romeinse afbeeldingen en bewaard gebleven voorbeelden laten zien dat de Romeinen de lage
vertrekken boven de porticus verlichtten met kleine rechthoekige vensters die afgesloten konden
worden met luiken.578 Het formaat van in het noorden van het Rijk opgegraven diefijzers wijst op een
ongeveer vierkante vorm en een raamgrootte die doorgaans tussen de 50 x 50 tot 70 x 70 centimeter
ligt. Mede naar analogie van de voorbeelden in de Vesuviussteden en Ostia valt boven de Voorburgse
porticus te denken aan vensters van ongeveer twee bij twee Romeinse voet. Met anderhalve meter
muurhoogte boven de dakrand van de porticus was er al voldoende ruimte voor dergelijke vensters.
Gezien de ondergeschikte rol van de vertrekken zal de muur niet veel hoger zijn geweest. De
verdiepingsvloer bevond zich zoals eerder aangegeven waarschijnlijk ter hoogte van de bovenzijde
van de porticuszuilen, zo’n drie meter boven het maaiveld. De bovenrand van het porticusdak is in de
reconstructie circa vier meter hoog. Met daarboven een muurdeel van zo’n anderhalve meter, begon
op circa 5,5 meter hoogte de rand van de centrale dakkap. Tot aan die dakvoet was de bovenkamer
dan zo’n 2,5 meter hoog, wat ruim voldoende geweest moet zijn, temeer omdat het dak opliep (afb.
11.2). Dat dergelijke huizen met porticus en raampjes erboven daadwerkelijk voorkwamen, illustreren
een stenen huismodel uit Kreuznach, wandschilderingen, een reliëf en bewaard gebleven voorbeelden
uit de omgeving van de Vesuvius.579
Het dak bereikte bij genoemde dakhelling in de nok een hoogte van bijna acht meter (afb. 11.3).
Deze nokhoogte komt goed overeen met de hoogte van een doorsnee atrium in Pompeji.580 Ook bij de
door Hoffman onderzochte sterk gelijkende Pompejaanse rijenhuizen in insula I aldaar lag de
gereconstrueerde nokhoogte rond de acht meter.581 De proporties van de verschillende Voorburgse
vertrekken voldoen eveneens goed aan de voorschiften van Vitruvius. Volgens Vitruvius was de
maximale hoogte van een atrium gelijk aan de lengte, ofwel 25 voet (7,4 meter) in Voorburg, wat
redelijk goed in de buurt komt van de gereconstrueerde hoogte van bijna acht meter.582 Vierkante
vertrekken horen volgens Vitruvius een hoogte te hebben van anderhalf maal de breedte, wat voor het
achterste nagenoeg vierkante vertrek wederom aardig klopt.583
De Romeinen kenden geen dakgoten of hebben ze in ieder geval niet op grote schaal gebruikt.
Dakgoten ontbreken dan ook op Romeinse afbeeldingen.584 Het verklaart tevens dat de afvoer van
regenwater bij de buren de nodige overlast kon bezorgen en daarom uitvoerig aandacht kreeg van
Romeinse juristen.585 Dakgoten werden pas vanaf de 16e eeuw gemeengoed terwijl tegenwoordig
rieten daken nog steeds zonder dakgoot worden geplaatst.586 Vitruvius wijst op het gevaar dat
afstromend regenwater “het hout en de muren beschadigt”. Hij gaat daarom uit van “een voldoende
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uitstekend dak om het water van de muur te houden”. Inderdaad steken ook tegenwoordig nog rieten
daken vrij ver uit. Vitruvius adviseert verder het dak voldoende te laten hellen om het wegstromen
zeker te stellen.587 Dit water werd opgevangen in druipgoten op de grond, die onder meer bewaard
zijn gebleven bij de Romeinse villa in het Duitse Köln-Mungersdorf. Ze waren daar drie tot vier
centimeter breed en lagen zeven decimeter uit de muur. In Valkenburg aan de Rijn is een drie
decimeter brede druipgoot opgegraven op ongeveer 1,25 meter van de wand. Op een vergelijkbare
afstand lag bij het Vrijstaand huis met de Haardplaats (huis II.7) in Voorburg een vermoedelijke
afvoergoot. Maar de afstand kon ook nog wat kleiner zijn zoals bij een huis in het Britse Caerwent.588
Dat gold waarschijnlijk ook in Voorburg voor de druipgoten die in een ambitus lagen. Zoals gezegd
was de ambitus formeel 2,5 voet breed. Bij deze ook in Voorburg ongeveer aangehouden maat, lag
het hart van de druipgoot ongeveer vier decimeter uit de muur, een ligging die ook elders regelmatig
voorkomt.589 Bij de Voorburgse rijenhuizen speelde aan de straatzijde de zuilengalerij een nuttige rol
en voorkwam dat het regenwater voor de winkels belandde.
Bij de reconstructie van vergelijkbare houten rijenhuizen in Oberwinterthur wordt ook een dak met
de nok evenwijdig aan de straat verondersteld. Maar daar wordt aangenomen dat de eerste etage tot
boven de porticus doorliep, een constructie die bekend is uit Herculaneum.590 Maar in Voorburg
zouden dan de grote steunen aan het eind van de huiswanden hun functie verliezen. Bovendien lijkt
het doortrekken van de bovenverdieping een erg grote belasting voor de porticuszuilen. Verder nam
de lichtvoorziening bij de middenruimte bij zo’n constructie af omdat de gevelmuur met ramen verder
weg van het centrale woonvertrek wordt geplaatst. Zonder aanpassing zouden de ramen in de slechts
anderhalve meter hoge gevelmuur een onhandige positie krijgen zodat deze bouwwijze een hogere
daknok vereist. Die nadelen wogen wellicht niet op tegen de voordelen. Hooguit zal deze constructie
zijn gekozen in situaties met groot ruimtegebrek en ontbreken van een centrale vuurplaats. In de
meeste gevalen was dus wellicht sprake van een proticus met daarboven de ramen van de
bovenruimte en daarboven het dak met de nok evenwijdig aan de straat (afb. 11.1 t/m 11.4). Dit is ook
de vorm waarin op het moment een aantal rijenhuizen in Xanten wordt gereconstrueerd.591 Een nog
overeind staand voorbeeld uit de omgeving van de Vesuvius is de voorzijde van een villa in Oplontis.
De verlichting
Vensters en deuropeningen waren de belangrijkste lichtbronnen. De belangrijkste taak van de
rechthoekige raampjes boven de porticus was het doorgeven van zonlicht en frisse lucht, niet het
bieden van uitzicht.592 Op basis van onder meer Romeinse afbeeldingen valt te verwachten dat de
ramen met luiken afgesloten konden worden, zoals dat ook in de Vesuviussteden het geval is en te
zien is op de sarcofaag van Simpelveld. Gordijnen voor de vensters waren onbekend, dus waren
dergelijke luiken net als in de Middeleeuwen nodig om de ruimte voor het slapen goed te
verduisteren.593 Uit een tekst van Plutarchius blijkt hoe “luiken voor de ramen van de slaapkamer”
bescherming boden tegen maneschijn en lawaai.594 En waar vensterglas ontbrak, konden de luiken
tijdens koude periodes ook overdag worden gesloten om de warmte vast te houden. In het Belgische
Montignies sur Sambre is een haak opgegraven die waarschijnlijk hoort bij zo’n raamluik. De
cilinderkop was vier centimeter hoog en één centimeter dik. In onder meer de Suburbane thermen van
Herculaneum en de villa dei Mysterie in Pompeji zijn de originele houten luiken bewaard gebleven.
Ook uit het Zwitserse Lahr-Dinglingen is een vermoedelijk raamluik bewaard gebleven.595 Diefijzers
werden vooral voor de ramen op de begane grond gebruikt. In Kerkrade is in een kelder een stenen
latei gevonden waarin voor een 74 meter brede opening acht traliegaten nog aanwezig waren.596
In stenen muren waren Romeinse ramen nogal eens rondbogig. Maar in houten wanden als die
van insula II was constructief gezien een rechthoekige vorm veruit het handigst.597 Zoals aangegeven
waren in huizen dergelijke bovenramen vaak circa twee bij twee voet groot. Om genoeg ruimte te
hebben voor openslaande luiken, passen er per Voorburgse woning maximaal vier ramen naast
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elkaar. Maar vanwege warmte-isolatie kan het aantal ook tot twee ramen beperkt zijn geweest (afb.
11.4). Vast staat dat de huizen slecht waren verlicht. Zelfs bij vier van dergelijke vensters bedroeg
voor het centrale vertrek de verhouding tussen raamoppervlak en grondoppervlak ongeveer 1 : 17,
terwijl in Romeinse basilica’s een verhouding van 1 : 6 voorkwam en in recente tijden voor woningen
een norm van 1 : 4 is gehanteerd.598 Voor een extra lichtbeuk ten behoeve van extra lichtvoorziening
ontbreken in de plattegrond de bijbehorende dragende muren. In het limesfort Aalen in Duitsland is
een kazerne opgegraven waarvan de dwarswanden wel een opvallende dikte vertonen zodat daar bij
een reconstructie in een archeologisch park wel een lichtbeuk is verondersteld.599 Dat zo’n extra dikke
dwarswand in Voorburg ontbreekt, pleit daar tegen een extra lichtbeuk.
In Londen duiden roetsporen op houtwerk van een huis erop dat daar op 0,6 en 1,15 meter hoogte
lampjes of een andere vorm van verlichting waren gebruikt.600 In Voorburg zijn relatief weinig
olielampjes opgegraven. Dat kan kloppen omdat er aanwijzingen zijn dat vooral vanaf het eind van de
1e eeuw in de noordelijke provincies het gebruik van olielampjes is afgenomen.601 Mogelijk werd vaker
gebruik gemaakt van open olielampjes, kaarsen of fakkels. Lampolie was kostbaar en de
lichtopbrengst was beperkt zodat het in de meeste huizen geen belangrijke lichtbron geweest zal zijn.
Waarschijnlijk waren de meeste Voorburgse ruimtes maar zeer matig verlicht, zodat het haardvuur
een belangrijke aanvullende lichtbron was. Het wonen in slecht verlichte ruimtes was destijds
overigens heel normaal, zoals dat ook nog in de eerste decennia van de 20e eeuw nog op veel
plaatsen het geval was.602 De lokale bevolking was niet anders gewend. De inheemse huizen hadden
helemaal geen ramen en ontvingen al hun natuurlijke licht via de ingang en een klein rookgat in het
dak.
De Romeinen introduceerden het vensterglas, waarvan het gebruik overigens pas vlak voor de
verovering van het Cananefaatse gebied echt op gang kwam, namelijk in de 1e eeuw voor Chr.603 Een
vroeg voorbeeld is het gebruik van vensterglas in het castellum in Velsen.604 Ook in Voorburg zijn
fragmenten opgegraven. Dit glas werd met de ruwe kant naar buiten bevestigd in houten vensterlijsten
of direct in de muur.605 Het slecht doorzichtige groen-blauwe glas liet bij een dikte van 1,7 mm
ongeveer de helft van het licht door en bij dubbele dikte nog maar een achtste van het licht.606 Nadeel
was dus een slechte lichtinval, wat in combinatie met het beperkte oppervlak bijdroeg aan een slechte
lichtvoorziening. Anderzijds droeg het glas wel bij aan de warmte-isolatie en was daarom in
bijvoorbeeld de verwarmde ruimtes van baden pure noodzaak. In woningen werd daarentegen niet
altijd glas gebruikt, mede omdat het vrij kostbaar was.607 Bij de woningen in bijvoorbeeld Xanten is
vensterglas opgegraven, maar daarmee is niet gezegd dat alle ramen ermee waren voorzien.608 De
inwoners van de Voorburgse huizen moesten hun eigen afweging maken tussen kosten, licht en
warmte. Ook was een combinatie mogelijk zoals bekend uit de Middeleeuwen: hoog geplaatste ramen
met vensterglas en laag geplaatste ramen met uitsluitend luiken. Het ziet er naar uit dat vensterglas in
stenen gebouwen relatief vaker werd gebruikt. Dat verklaart misschien waarom bij de opgraving van
BAAC in 2005 het meeste vensterglas tevoorschijn kwam uit de bermgreppel die in de jaren 180-185
na Chr. was opgevuld na de afbraak van het aangrenzende Huis met het Keulse Vaatwerk. Dat was
namelijk de fase waaruit de meeste opgegraven sporen van stenen constructies gedateerd worden,
waaronder de aanbouw van het huis.609
De wanden en het kleurgebruik
De indeling van de rijenhuizen, maar ook de constructie, had duidelijk een mediterrane inslag.
Ondanks het materiaal (vlechtwerk en leem) was de constructie van de huizen vrij robuust. Door de
korte afstand tussen de wandpalen en diepte van de greppel stonden de wanden zeer stevig. Over de
diepte van de wandpalen geeft Holwerda geen informatie. Ook zijn er geen coupes gepubliceerd
zodat een inschatting gemaakt moet worden. Volgens de Romeinse architect Palladius diende de
fundamentdiepte bij een stevige ondergrond (zoals de Voorburgse strandwal waarop de huizen in
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insula II stonden) een zesde tot een vijfde van de wandhoogte te bedragen.610 Bij een wandhoogte
van bijna acht meter, bedroeg die diepte dan zo’n vier tot vijf voet. De greppels waren twee tot drie
voet diep. Dat zou betekenen dat de palen zo’n een tot drie voet door de greppelbodem werden
geslagen.
Hoewel het gebruikte materiaal primitief en inheems overkomt, is dat beeld onjuist. Vitruvius
adviseerde bouwmateriaal zoveel mogelijk uit de directe omgeving te betrekken, een advies dat in
Voorburg is nagevolgd. Bij gebrek aan steen in de regio, waren de Voorburgse huizen in dezelfde
vlechtwerktechniek gebouwd als bijvoorbeeld de barakken van de forten langs de Oude Rijn. Die
forten hadden weinig met de inheemse bevolking te maken. Bij gebrek aan steengroeven werd
gebruik gemaakt van materiaal dat in de directe omgeving voorhanden was: hout en klei. Daarbij is in
Voorburg gezien de paaldikte waarschijnlijk een verticale vlechtwerktechniek toegepast, wat typisch
Romeins was. De inheemse bevolking had een voorkeur voor de horizontale techniek.611 In Forum
Hadriani werd dus met lokaal materiaal de mediterrane bouwtraditie doorgevoerd, zoals dat ook het
geval was in de legerkampen.612 Wel zijn er civiele invloeden. Zo lijkt in Voorburg conform de
inheemse traditie voor staanders rondhout gebruikt te zijn. In forten zoals die van Valkenburg werd
daarentegen veel gekantrecht hout toegepast, dat wil zeggen met rechthoekige doorsnede. Pas vanaf
het begin van de 2e eeuw worden in de castella stenen gebouwen neergezet, terwijl voor de barakken
hout gebruikt bleef worden.
Het is onjuist een beeld op te roepen met romantische vakwerkhuisjes zoals die bijvoorbeeld het
Zuid-Limburgse landschap sieren. Het zichtbare Limburgse vakwerk is namelijk pas van de laatste tijd.
Vroeger werden de betreffende vakwerkhuizen volledig bedekt met een waterafstotende laag kalk die
het achterliggende materiaal beschermde. Pas in de 19e eeuw is men overgegaan tot het ter
conservering teren van het houtwerk, waardoor dit nu wel zichtbaar kan blijven. Daarbij speelt
tegenwoordig status een belangrijke rol. In het verleden werd met het witkalken de indruk gewekt dat
men een echt stenen huis bezat: de bewoners leken dan letterlijk ‘steenrijk’. Nu inmiddels vrijwel
iedereen in Nederland in stenen huizen woont, verleent het bezit van een zeldzaam oud vakwerkhuis
juist extra status en wordt het hout bewust getoond.613 In de Vesuviussteden is op sommige plaatsen
nog te zien dat het houtwerk oorspronkelijk volledig bepleisterd was.614 En noordelijker wijzen
vondsten in onder meer Ahrweiler-Silverberg, Echzell, Hesselbach en Londen erop dat de houten
staanders niet zichtbaar waren.615 Dat verklaart het ontbreken van vakwerk op Romeinse
afbeeldingen. In Limburg worden de vakwerkwanden soms aan de buitenkant met planken bekleed,
wat ook in de Romeinse tijd al voorkwam.616
De in Voorburg opgegraven leembrokken en onregelmatig geplaatste ronde wandpalen duiden
erop dat het houtwerk daar in ieder geval verborgen zat achter een leemlaag.617 Mede omdat de
huizen vrij lang gestaan lijken te hebben, is het aannemelijk dat ze zoals gebruikelijk waren
beschermd met een vochtwerende (witte) laag kalk. Vitruvius bepleit voor de onderste drie voet van de
wand een extra bescherming die in de praktijk ook regelmatig is toegepast: om de buitenwanden te
beschermen tegen onder meer opspattend regenwater en optrekkend bodemvocht werd rood
baksteengruis toegevoegd als extra vochtwerende substantie (afb. 11.4).618
De witte wanden met hun rode sokkels zijn karakteristiek voor de Vesuviussteden en kwamen ook
elders regelmatig voor.619 Een voorbeeld uit Nederland is de villa bij Ravenbosch. In de villa bij
Ahrweiler-Silverberg kwam een variant voor waarin alleen op ongeveer een meter hoogte op de geelwitte buitenmuur een rode band was geschilderd.620 In Pompeji waren op de buitenmuren met rode en
zwarte letters volop verkiezingsleuzen geschilderd, maar dat was een momentopname die niet
representatief was. In Herculaneum waren de wanden namelijk nauwelijks met leuzen bekladderd.621
In Pompeji is zichtbaar dat oude leuzen met wit werden overgeschilderd, een witbeurt die kennelijk op
het moment van de uitbraak van de Vesuvius nog niet was voltooid. Overigens werden op de wanden
ook reclame-uitingen geschilderd met onder meer de prijzen van verschillende soorten wijn. Verder
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werden bijvoorbeeld spelen aangekondigd. Ook waren er gevelstenen die iets aangaven over de
verkochte waar, zoals wijndragers bij een wijnhandel. In beide Vesuviussteden zaten de wanden
onder de grafitto’s, met name op de druk bezochte stukken. Ze waren bij de ondergang van het stadje
soms al tientallen jaren oud. “Oh muur, zo velen komen hier om je te beschrijven. Het verbaast me dat
je niet afbrokkelt”622 aldus een van de teksten. In de villa van Ahrweiler-Silverberg stond op een
wandschildering in een vertrek op de eerste verdieping een oefening van een leerling en zijn
meester.623
De muren waren sowieso niet puntgaaf. Reconstructies als in Xanten en Archeon met hun gave
witte wanden op even gladde rode sokkels, geven een beeld van de situatie in de beginjaren van
Forum Hadriani. Al spoedig zette het verval in en ontstond een minder strak beeld, zoals overigens
een deel van de eerste reconstructies in Xanten inmiddels illustreert. Het vochtgehalte van bouwhout
kan al snel halveren en door krimp vervorming veroorzaken.624 Zo schreef Vitruvius over het gebruik
van hout in muurconstructies: “Een groot nadeel is, dat de houten horizontale en vertikale steunbalken
al na korte tijd gaan trekken, en scheuren veroorzaken in wanden en muren. Bij het opnieuw
bestrijken van deze muren zwelt het hout weer doordat het vocht opneemt, met als gevolg dat het
gebouw nog meer ontwricht raakt”.625 Juvenalis verhaalt over “scheuren” in oude muren die op
instorten staan” en schreef: “We wonen in een stad die recht wordt gehouden door allerlei steunberen.
Zo proberen de eigenaars te verhinderen dat de huizen instorten.626 Seneca verwijst naar
“weggevreten muren vol scheuren”. Petronius beschrijft een situatie waarin een muur zwart zag van
het ongedierte.627 Het Romeinse burenrecht gaf onder meer aan dat men moest gedogen dat een
gemeenschappelijke wand tot een halve voet uit het lood hing, wat te denken geeft over wat kennelijk
normaal werd gevonden.628 In Herculaneum is een houten steiger aangetroffen die een verzakkend
dak moest stutten.629 Nogal eens stortten gebouwen in.630 In Voorburg illustreren onregelmatige gaten
bij de porticuszuilen dat daar zo nu en dan een reparatie nodig was en dat het uiterlijk niet al te
regelmatig was. En bij de stadsmuur duidt een plaatselijke verdikking misschien op een poging een
wegzakkende muur te stutten. Verder was al het bouwmateriaal met de hand vervaardigd en daardoor
enigszins onregelmatig van vorm. De machinaal gezaagde steenblokken en houten bouwdelen in de
reconstructies in bijvoorbeeld Xanten, geven wat dat betreft een te strak beeld.
Een door Reuvens opgegraven pijpaarden beeldje herinnert eraan dat het kleurgebruik
uitbundiger was dan de bewaard gebleven restanten doorgaans doen vermoeden. Op het witte
beeldje van een staande Apollo waren nog verfresten aanwezig. Rond de rechter bovenarm was een
dubbele rode armband geschilderd en de snaren van de lier van Apollo waren donkerrood gemaakt.
Op een ander door Reuvens opgegraven pijpaarden beeldje van een staande moedergodin waren op
het voetstuk nog resten van een ruitpatroon te zien dat binnen een zwart kader was geschilderd.631 Uit
Herculaneum zijn voorbeelden bekend dat ook grote beelden beschilderd waren met bijvoorbeeld
bruine haren. Verder zijn in de Vesuviussteden soms verfresten op gebouwdelen bewaard zoals de
stenen ornamenten van tempels. Onder normale omstandigheden zijn de verfsporen elders vaak
verdwenen. Maar in Zuid Duitsland zijn in Romeinse keldernissen nog wel sporen van een gekleurde
versiering gevonden.632 In Voorburg zelf nam Gazenbeek op een aantal dakpannen sporen waar van
het verven met slib zoals dat eerder ook al bij de villa in Voerendaal was opgemerkt.633 Gericht
sporenonderzoek met bijvoorbeeld microscopen brengt in de toekomst mogelijk meer voorbeelden,
wat zou helpen het beeld letterlijk in te kleuren.
Uiteraard waren er deuren waarvan vooral de buitendeuren ook konden worden afgesloten.
Resten van (nagenoeg) komplete deuren lijken langs de Oude Rijn gevonden te zijn in Alphen en
Valkenburg. Het exemplaar uit Alphen bestond uit eiken planken op een raamwerk van essenhouten
latten en een diagonale balk van beukenhout. De deur was 0,8 meter breed en volgens de opgravers
oorspronkelijk ongeveer 1,8 meter hoog, maar was slechts over 1,5 meter lengte bewaard. Gezien de
dubbel gelegde planken die de constructie wind- en luchtdicht maakte, was het volgens de opgravers
een eiken deur, enwel gezien de lichte constructie een binnendeur.634 In Valkenburg aan de Rijn was
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een deur secundair verwerkt in een Romeins wegdek.635 Verder bieden de twee komplete roefdeuren
van het schip De Meern 1 een indruk van deurconstructies, hoewel ze wel kleiner zijn dan
huisdeuren.636 Verder zijn er verschillende houten deuren uit de Vesuviussteden bekend, waaronder
paneeldeuren zoals er ook een exemplaar uit het Egyptische Fayum is bewaard gebleven. In
Voorburg is tot nu toe alleen een 1,35 meter brede stenen ingangsportaal van een kelder in insula VIII
opgegraven.637
De woonruimte
Het woonoppervlak (begane grond) in insula II van totaal circa negentig vierkante meter is
vergelijkbaar met wat tegenwoordig een bescheiden eengezinswoning biedt. Het Voorburgse
woonoppervlak kon met vlieringen boven voorhuis en achterhuis nog met de helft worden uitgebreid
tot totaal 135 vierkante meter. Opvallend is dat de verhouding tussen woonoppervlak en erfoppervlak
dan vrij precies 1 : 1 is.
In de ogen van de inheemse bevolking moeten de huizen royaal van omvang zijn geweest. In de
uitvoerig onderzochte inheemse nederzettingen in Wijster (Drente) en Flögeln bedroeg het
gemiddelde woonoppervlak vijftig vierkante meter, variërend van dertig tot zeventig vierkante meter.
Ook in de inheemse nederzetting in Rijswijk, slechts enkele kilometers van Voorburg verwijderd, had
een aantal opeenvolgende inheemse woningen in de 1e eeuw een woonoppervlak van slechts veertig
tot vijftig vierkante meter. Etages speelden daar voor bewoning geen of nauwelijks een rol, behalve
voor opslag. Opvallend genoeg worden juist rond 120 na Chr., de tijd dat insula II werd gebouwd, in
Rijswijk twee grotere woningen gebouwd met een met insula II vergelijkbaar oppervlak van circa 130
vierkante meter.638 Dat was weliswaar inclusief stallen, maar in de huizen van insula II zal ook een
deel voor niet-woonfuncties zijn gebruikt zoals een winkelruimte en opslagplaats.
Het gebruik van de woning was sterk afhankelijk van het aantal inwoners, en dat aantal kon per
huishouding verschillen. Zeker bij een grote gezinsomvang bood de vliering een waardevolle extra
slaapgelegenheid. Kleine huishoudens konden ruimer leven of een deel verhuren. De royale
Voorburgse behuizing bood de mogelijkheid een deel van de woning ook een productieve functie te
geven. Zo werd bij een aantal woningen het voorste vertrek van ruim vijftien vierkante meter als winkel
gebruikt, in welk geval zo'n 120 vierkante meter voor bewoning overbleef. En indien de winkel inclusief
bovenkamer werd verhuurd, resteerde voor de hoofdbewoners nog altijd 90 vierkante meter. In
hoofdstuk 19 wordt de gemiddelde gezinsomvang op zes personen geschat. In dat geval was er zo’n
vijftien tot twintig vierkante meter per persoon beschikbaar. Ter vergelijking: volgens Bloemers leert
antropologisch onderzoek dat mensen in primitieve boerensamenlevingen per persoon met zeven tot
tien vierkante meter woonruimte genoegen nemen, dat is de helft van wat de Voorburgers in insula II
ter beschikking hadden.639 En in de barakken van het fort in Valkenburg hadden de soldaten slechts
twee tot tweeënhalve vierkante meter per persoon aan woonruimte. 640
Als in Voorburg de voorste strook voor een winkelfunctie werd gebruikt (zeventien vierkante
meter), was dat twintig procent van het totale oppervlak. Dat is vergelijkbaar met de twintig tot dertig
procent die Van Binnebeke vaststelde voor de gemiddelde economische functie van huizen in insula V
in Herculaneum. Een winkelgrootte van bijna 20 vierkante meter komt overeen met gemiddelden die
elders voorkomen, zoals 20 vierkante meter in Herculaneum en Pompeji en 24 vierkante meter in de
goed bewaard gebleven Romeinse stad Volubilis (Hsar Pharoun) in Marokko.641 Daarbij is sprake van
gemiddelden. Het is daarom goed mogelijk dat bij een aantal woningen, zoals Het verkleinde Huis
(huis II.4), procentueel een nog groter deel voor de werkfunctie was gereserveerd, terwijl dat deel bij
andere huizen juist kleiner was.642
Het meubilair
Het Voorburgse onderzoek biedt tot dusver weinig gegevens over het meubilair in de woningen en
andere gebouwen. Enkele uitzonderingen zijn resten van metalen meubelbeslag en mogelijk enkele
635

Mondelinge mededeling Brunsting op 9 februari 1986 aan de auteur bij voorbespreking van het artikel Buijtendorp 1987a.
Dalmeijer en Post 2007,148.
Reuvens 1827-1834b,124 noemt 4 voet en 3 duim.
638
Bloemers 1978, 41 (datering),47-48 en Abb. 20.
639
Bloemers 1978,60.; Webster 1993,198 met kanttekeningen.
640
Van Es 1981,65: 8 man op 15-20 m2 (Van Giffen 1940-44,113 noemt 15 m2); Bloemers e.a. 1981,84 noemt 6 man op 12
m2. Gegter 1988,69 noemt voor een legioensfort 8 man op 40-60 m2.
641
Wallace-Hadrill 1994,205 noemt 20 m2 voor Herculaneum; In zijn appendix p. 187 e.v. staan 36 losse winkels met 722 m2 =
20,2 m2 per winkel; Pirson 1999,28 noemt 20-23 m2 voor zes winkels Pompeji; Risse 2001,71 noemt voor 119 winkels Volubilis
gemiddeld 24 m2.
642
Binnebeke 1991,139.
636
637

475

eiken planken van meubelplaat die secundair in een waterput waren verwerkt die in 2005 is
opgegraven.643 Verder is uit de insteekhaven een opvallend grote hoeveelheid kist- en meubelbeslag
tevoorschijn gekomen, waaronder versieringen met fraai uitgevoerde bustes.644 Ondanks het beperkte
aantal vondsten valt van het Voorburgse meubilair een beeld te vormen dankzij onderzoek elders. Dat
is zeker van belang bij een eventuele reconstructie van de huizen. Mols bestudeerde de woningen in
Herculaneum waar ruim veertig houten meubels bewaard zijn gebleven, sommige op de
oorspronkelijke plaats. Verder is van Herculaneum nog meer uit oude opgravingsverslagen bekend.645
Daarbij vertonen veel van de woningen grote gelijkenis met de huizen in de Voorburgse insula II. Het
onderzoek van Mols versterkte de al bestaande aanwijzingen dat er binnen het Romeinse Rijk een
grote uniformiteit bestond in het type meubilair. Een voorbeeld daarvan is de sarcofaag van
Simpelveld uit Zuid Limburg, een unieke vondst omdat de binnenzijde de inrichting van een villa toont.
Veel van de getoonde meubels zijn van dezelfde vormen als de meubels die ook uit Herculaneum
bekend zijn.646 Voor een beeld van de inrichting van de Voorburgse woningen biedt onderzoek uit
onder meer de Vesuviussteden daarom waardevolle informatie. Verder zijn er enkele vondsten uit
Nederland zelf zoals een houten krukje uit Valkenburg-Marktveld en vouwstoelen uit graven in onder
meer Nijmegen en Maastricht. Uniek was de houten inventaris van de hut op het schip De Meern 1.
Gezien vanuit de deuropening, bevond zich tegen de achterwand een houten bed met gedraaide
poten. Rechts stond tegen het bed en de zijwand een laag houten kastje met twee paneeldeuren
terwijl tegen de linker zijwand een zitkist stond die als bergmeubel werd gebruikt. Ook was er een
wandkastje en een opbergschap.647 Incidenteel waren er ook stenen meubels zoals een tafelblad van
kalsteen uit Xanten illustreert, afkomstig van de uit de Vesuviussteden bekende tafel op 1 poot.648
Volgens een Romeinse bron waren de meubels in Romeinse woningen “eenvoudig en schaars”,
wat lange tijd als een algemeen geldend beeld is beschouwd. Mols brengt de nuance aan dat meubels
met name schaars waren in de representatieve ruimtes in de grote huizen. Het gaat om het atrium met
bijbehorend entree (vestibulum en fauces) dat bij klassieke auteurs de grootste aandacht kreeg, en
het peristylium. In die ruimtes stond vooral pronkmeubilair van met name marmer en brons zoals
marmeren tafels en schatkisten die de rijkdom van de eigenaar zichtbaar maakten. De vele gasten die
tijdens de ochtendbegroeting (salutatio) hun rijke patroon een bezoek brachten moesten blijven staan,
terwijl de gastheer wellicht in zijn zetel zat. Dat droeg waarschijnlijk bij aan het gevoel van een
schaarse inrichting.649
Volgens Mols waren de andere vertrekken van meer meubels voorzien. Dat is lange tijd over het
hoofd gezien omdat het vooral om houten meubels gaat die normaal gesproken geen of weinig sporen
achterlaten. Daarbij heeft ‘ruim’ betrekking op veelal een paar meubelstukken per vertrek. Mols
concludeert dat in de kleinere woningen van Herculaneum, die vergelijkbaar zijn met die in de
Voorburgse insula II, de ruimte efficiënt werd benut. Terwijl het in grotere huizen mogelijk was kamers
één bestemming te geven, was in dit soort kleinere huizen het gebruik veelal multifunctioneel. Zo
bevestigt het onderzoek van Mols aanwijzingen in klassieke bronnen dat de slaapvertrekken overdag
als werk- en studeerkamer werden gebruikt, en ook een rol konden spelen in de huiscultus. Dat
verklaart dat in slaapkamers opvallend veel beeldjes zijn gevonden. Ze waren los opgeborgen in een
kist, of stonden in het huisaltaar dat in de slaapkamers vaak van hout was. Op de functie van
werkkamer wijst het in slaapkamers opvallend vaak voorkomen van kisten met schrijfplankjes. Verder
bevonden zich regelmatig kasten in de slaapkamers.650 In Oberwinterthur werd in een vergelijkbaar
houten rijenhuis de kast voor luxe servies multifunctioneel benut door de bovenkant als huisaltaar in te
richten. Het ging om bronzen beeldjes van Mercurius en Minerva die zeer geliefd waren in
huisaltaren.651 Jammer genoeg is in Voorburg de vindplaats van beeldjes door Holwerda niet
vastgelegd. In hoofdstuk 15 wordt opgemerkt dat de bronzen beeldjes uit Voorburg met veelal vier tot
tien centimeter gemiddeld wat kleiner zijn dan de pijpaarden beeldjes (veelal tien tot vijftien
centimeter).652 Dat kan duiden op een (deels) verschillende toepassing. Maar het kan ook met het
geslacht te maken hebben: mannelijke goden zijn meestal van brons en vrouwelijke van pijpaarde.
Eetkamers, vermoedelijk een veel voorkomende functie van de achterkamers in Voorburg, konden
ook multifunctioneel zijn. In Herculaneum viel het in de eetkamers op dat het uit klassieke bronnen
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bekende triclinium met drie ligbedden, weinig voorkwam. Veel vaker is een biclinium aangetroffen met
twee in L-vorm opgestelde aanligbedden. Vast bestanddeel van de Romeinse eetkamer was verder
een houten ronde tafel op drie poten, ook bekend van de sarcofaag van Simpelveld en eetscènes op
grafreliëfs uit Nederland.653 Dat de eettafels doorgaans van hout waren en zelden van marmer, had
volgens Mols waarschijnlijk de praktische reden dat ze gemakkelijk verplaatst moesten kunnen
worden. Verder stond er regelmatig een kast. In kleinere huizen als die in Voorburg hadden de
eetkamers waarschijnlijk ook een functie als ontvangstkamer. Dat past bij de extra aandacht die vaak
in eetkamers wordt gegeven aan de versiering van wanden en muren. Verder waren de aanligbedden
ook uitstekend geschikt om op te slapen.654
Interessant is verder dat in Herculaneum zeker bij de eenvoudige meubels bij voorkeur gebruik
werd gemaakt van lokaal hout. In het noorden is om dezelfde reden veel gebruik gemaakt van
wilgentenen en riet voor vlechtwerk, zoals bij gevlochten stoelen waarvan het uiterlijk bekend is van
onder meer stenen replica’s in een grafkelder bij Keulen. Plinius noemt het gebruik van de wilg voor
dergelijk vlechtwerk in stoelen. Interessant is verder dat de houten meubels in de Vesuviussteden
soms beschilderd waren, veelal met rode verf. Resten rode verf kwamen onder meer tevoorschijn op
de deurtjes van een houten kastje in een schip in De Meern en op een tafelpoot uit het Duitse
Bergkamen-Oberaden.655
Ook in verschillende Nederlandse plaatsen zijn meubelresten gevonden. Zonder meer het fraaiste
voorbeeld is genoemde houten inventaris van het schip ‘De Meern 1’. Het betrof een wandkastje, drie
bergmeubels en een bed. In de zeldzaam goed bewaard gebleven kajuit hing een eenvoudig
wandkasje zonder deuren of luiken, circa 38 centimeter hoog en maximaal 18 centimeter breed.
Verder is een laag kastje met twee paneeldeuren ontdekt waarvan één deurtje nog open stond. Het
was 25 centimeter diep, 60 centimeter breed en 73 centimeter hoog. Ook kwam een langwerpig kist
tevoorschijn van 132 bij 28 bij 30 centimeter met aan de bovenkant een klep. Omdat alleen de
voorkant was versierd, was het mogelijk tevens een zitbank. Verder is een klein kistje opgegraven van
circa 38 bij 30 bij 30 centimeter waarvan de hoeken waren verstevigd met metalen plaatjes. Tot slot
was er een bed op gedraaide poten die ongeveer 29 centimeter of nog iets meer hoog waren. Bij de
constructie van deze houten meubels was onder meer gebruik gemaakt van zwaluwstaartverbindingen en houten pennen. In de meubels lagen onder meer een schaar, mes, schrijfstift. In de
langwerpige kist bevonden zich gereedschap en sierpijltjes.656 Andere vindplaatsen vullen het beeld
aan, zoals 25 fragmenten van houten meubels uit Velsen.657 Interessant is een vouwstoel uit Nijmegen
met een stoelpoot waarvan de onderkant de vorm van een mensenvoet heeft, met als zitting zwarte en
rode leren banden.658 Een zelfde versiering is bekend uit Herculaneum, wat de uniformiteit van de
meubels illustreert. Uit Voorburg zelf is met name door het AAC in de insteekhaven een grote
hoeveelheid kist- en meubelbeslag van brons gevonden met onder meer fraaie versieringen in de
vorm van bustes.659 Verder leveren bijvoorbeeld Romeinse wandschilderingen waardevolle
detailinformatie, zoals het streepjesmotief dat veel voorkomt op afgebeeld beddengoed.660 Tot slot is
er het in Voorburg opgegraven versierde aardewerk dat deels zichtbaar zal zijn opgesteld. Die
vondsten illustreren dat de Romeinen niet al te preuts waren. Zo zijn er in Voorburg verschillende
versierde scherven van terra sigillata met erotische scènes opgegraven, bij de opgraving van BAAC
ongeveer een procent van het beschreven materiaal. Ook de beeldjes waren soms zeer schaars
gekleed. Verder zijn bij het onderzoek van BAAC de bekende bronzen versieringen gevonden die de
vorm hadden van de geslachtsdelen van man (fallus) of vrouw (vulva).661
Voor de huizen in insula II valt zo enigszins een beeld te vormen van de mogelijke inrichting. Een
voorbeeld zijn de grote hoekvertrekken. Aan de achterzijde zullen ze in een aantal gevallen plaats
geboden hebben aan een triclinium of vaker een biclinium, met een ronde tafel en soms een kast.
Deze kamers waren daar groot genoeg voor, uitgaand van het formaat van de aanligbedden en
kasten uit de Vesuviussteden. Op de aanligbedden kon dan ook worden geslapen. Men betrad dan
wellicht vanuit de smalle zijgang het midden van de achterkamer met langs de wanden in een U-vorm
(triclinium) of L-vorm (biclinium) de ongeveer 1,3 meter brede aanligbedden. Daarop konden de
gasten met opgetrokken benen aanliggen, het gezicht naar elkaar en op het ronde tafeltje in het
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midden gericht. Het triclinium bood standaard plaats aan negen personen, het biclinium aan zes
personen.662 Dat dit vertrek vaak de trots van de bewoners was blijkt wel uit het feit dat men op
grafstenen graag liggend in het triclinium poseert, zoals grafstenen uit Dodenwaard, Nijmegen,
Vechten en Maastricht illustreren. In de Voorburgse huizen is een combinatie denkbaar van eetkamer
en ontvangstkamer. Overigens aten de minder welgestelden gewoon zittend. En wie wel een triclinium
of biclinium rijk was, moest nog steeds zijn meerdere erkennen in rijkeren elders in de stad. In de
Voorburgse stadsvilla imponeert het achterste vertrek door zijn omvang en bezit van verwarmde
vloeren en werd daarom waarschijnlijk als eetkamer gebruikt. Grotere huizen beschikten vaak over
aparte eetvertrekken voor de winter en zomer. Bij voorkeur hield dan de ligging van de kamer ten
opzichte van de zon rekening met de warmte in de tijd van het jaar.663
De huizen van insula II bevatten soms ook nog kleinere vertrekken. Die kunnen heel goed als
slaapkamer zijn gebruikt, met overdag een functie als bijvoorbeeld werkkamer. Daarbij zal het
daadwerkelijke gebruik uiteraard persoonlijk zijn geweest, gekoppeld aan de aard van het betreffende
huishouden en ambt/beroep en maatschappelijke status van de hoofdbewoner.
De bouwinspanning
De in dit hoofdstuk uitgevoerde reconstructie biedt aanknopingspunten voor een inschatting van de
bouwinspanning voor de huizen in insula II. Het dakoppervlak bedroeg inclusief porticus per huis zo’n
honderdtwintig vierkante meter, wat met circa tien dakpannen per vierkante meter goed is voor zo’n
1.200 dakpannen.664 De huizen hadden een omtrek van ruim veertig meter. De wanden waren
gemiddeld zo’n 6,5 meter hoog met een houten kern waarvan de palen zo’n tien centimeter dik waren,
maar het vlechtwerk wat dunner. Uitgaand van het equivalent aan hout van een gemiddeld zeven
centimeter dikke houten want, was dat in totaal goed voor een houtvolume van circa twintig kubieke
meter. Daarbij kwam nog zo’n honderdtwintig vierkante meter dak (inclusief het dak boven de porticus)
en zo’n veertig vierkante meter verdiepingsvloer. Bij een gemiddelde dikte van vijf centimeter was dat
ook nog eens acht kubieke meter hout. Ook waren er tussenwanden, maar daar stonden de
raamopeningen en deuropeningen tegenover. Een totaal van circa dertig kubieke meter hout per
woning is daarom een acceptabele inschatting. Dat komt goed overeen met berekeningen die Shirley
maakte voor centurio-woningen in het legioensfort van Inchtuthil. Daarvan was de omtrek anderhalf
maal die in Voorburg en het oppervlak ruim tweemaal zo groot. Gecorrigeerd voor de omtrek en de
oppervlakte van de Voorburgse woningen komt de rekenmethode van Shirley voor een Voorburgs
huis op 28 tot 37 kubieke meter hout. Dat is goed vergelijkbaar met de 30 kubieke meter hout die
hierboven is geschat. Shirley komt op ongeveer 3.000 directe manuren per centurio-woning, wat in
Voorburg naar rato van de omvang ongeveer de helft geweest kan zijn, zo’n 1.500 manuren.665 Dat is
vergelijkbaar met de circa 1.200 uur die blijkens experimenten nodig was voor de bouw van een
inheems huis van vergelijkbare omvang.666
De achtererven
Na de reconstructie van de woonhuizen zelf, is een blik op de achtererven van belang. Dankzij het
Voorburgse onderzoek valt daarvan een goed beeld te vormen (afb. 10.6).
Achter de woningen lagen “door wanden afgesloten en ingedeelde open ruimtes” zoals Holwerda
het omschreef. De “dwarswanden van dezen tweeden aanleg hadden een lengte van 3/2 maal die der
eerst besprokene” aldus Holwerda.667 De lengte van de erven was dus 75 voet (anderhalf maal de
huislengte van 50 voet). De totale perceellengte was daarmee 125 voet, wat overeenkomt met de
maten op de opgravingskaart. De huizen bezaten zo een groot omheind erf (hortus conclusus) van
zes bij ruim twintig meter. Dat was circa 130 vierkante meter. Daarbij dient bedacht te worden dat
Holwerda met sleuven werkte en dus niet alles heeft opgegraven. Daardoor is het beeld per erf
gefragmenteerd. Als de gegevens voor insula I tot en met III worden gecombineerd, ontstaat toch een
tamelijk duidelijk beeld.
Eerst zal de constructie van de erfschuttingen worden besproken. Vervolgens komen enkele
interessante onderdelen van de achtererven aan bod: de afvalgaten, de toiletten, de waterputten, de
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aparte achteringang tot het erf en de producten uit eigen tuin. Daarmee ontstaat een beeld van een
wezenlijk onderdeel van het Voorburgse stadsleven.
De schuttingen
De constructie van de schuttingen is volgens Holwerda “vrijwel dezelfde geweest” als die van de
huiswanden. Dat wil zeggen dat ze “de vulling en de kleine paalgaatjes vertoonden, gelijk we die al
vroeger hebben beschreven”.668 Ook de schuttingen waren dus opgebouwd uit vlechtwerk tussen
staanders in een greppel. De greppel van de lange oost-west-schutting die de insula in twee helften
verdeelde, was blijkens de maten van Holwerda met circa drie Romeinse voet ongeveer even diep
ingegraven als de huiswanden.669 Deze schutting vormde de achterkant van alle erven. De loodrecht
hierop gebouwde schuttingen, steeds op de grens tussen twee naast elkaar liggende erven, hadden
“een betrekkelijk veel geringere diepte”. Ze waren ten opzichte van het Romeinse loopniveau zo’n
twee voet diep.670 Mede gezien hun onregelmatige verloop zijn ze wellicht op verschillende momenten
neergezet.
Door hun geringere diepte kon Holwerda de standsporen van de schuttingen niet overal volgen.
Hij merkt op “dat de sporen ervan na het afnemen van den bovengrond tot op het zuivere zand al
betrekkelijk gering meer waren”.671 Dat was nog moeilijker in een strook van vijf meter aan
weerszijden van de grote dwarsschutting. Daar was de leesbaarheid van de grondsporen door de vele
afvalgaten sterk verminderd en was een eventueel schuttingspoor “niet duidelijk waar te nemen”.672
Toch moeten juist daar schuttingen zijn geweest om de gemeenschappelijke schutting zijdelings te
steunen. De ligging van de afvalgaten, die deels tegen de schuttingen lagen, geven hier aanwijzingen
over het verloop van de schuttingen.
De schuttingen omsloten een erf van veelal circa zes bij tweeëntwintig meter, een ruimte die ook
voor productieve doeleinden gebruikt kon worden. Zo waren in de Vesuviussteden de voor tuinbouw
gebruikte stukken grond gemiddeld 138 vierkante meter groot, wat goed strookt met de gemiddeld 130
vierkante meter in de Voorburgse insula II.673 In pre-industriële samenlevingen worden dergelijke
erven doorgaans gebruikt voor het deponeren van afval, het onderhouden van een moestuin en voor
de persoonlijke hygiëne. Columella schrijft weliswaar over het platteland, maar de door hem
genoemde stallen, kippenhokken en berghokken voor gereedschappen zullen op de Voorburgse
achtererven niet ontbroken hebben. Ook was het achtererf volgens hem de gebruikelijke plaats voor
waterputten.674 In Voorburg was dat – zo leert het onderzoek - niet anders.
De afvalgaten
De verspreiding van de Voorburgse afvalgaten wijst erop dat veelal de achterste helft van het erf als
werkterrein fungeerde, en dat de helft grenzend aan het huis meer werd gebruikt als terrein voor
bijvoorbeeld sier- en moestuinen (afb. 10.8). Een vergelijkbare verdeling komt voor in Pompeji waar
gemiddeld circa tweederde van het beschikbare tuinoppervlak productief werd ingezet en een derde
als siertuin. Daarbij verschilde in Pompeji de situatie sterk per woning: soms was alleen sprake van
een siertuin terwijl er ook huizen zijn waarvan het achtererf geheel of grotendeels voor productie werd
aangewend.675 Ook in Voorburg zijn verschillen per woning waar te nemen.
Belangrijk voor het gebruik van de erven was de goede beschikbaarheid van grondwater.
Holwerda reconstrueerde het grondwaterniveau ter hoogte van insula II op circa 70 cm beneden NAP
terwijl de tegelvloer van het Huis met het natte Fresco (huis II.2) op 80 centimeter boven NAP lag: een
niveauverschil van 1,5 meter. Daarbij legde Holwerda de laagste grondwaterstand vast, namelijk die
waarop het hout bewaard was gebleven. In de winter zal het grondwater zoals gebruikelijk nog enkele
decimeters hoger hebben gestaan.676 Op de opgravingskaart van 1912, toen Holwerda een belangrijk
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deel van de achtererven van insula II opgroef, gaf hij van achttien kuilen “hun grootste diepte” aan. Hij
bepaalde die door de donkere kuilvulling tot het zand van de strandwal uit te graven (afb. 11.5).677 Bij
een Romeins loopniveau van zes tot acht decimeter boven NAP waren de kuilen oorspronkelijk 0,9 tot
1,5 meter diep (3-5 voet), met een gemiddelde van 1,2 meter (4 voet). De bodem van de diepste kuil
raakte permanent het grondwater. Bij een aantal andere kuilen was dat alleen het geval als het
grondwater hoog stond.678 Daardoor kan het grondwater met afvalresten vervuild zijn geraakt. Dat had
mogelijk nadelige effecten op de waterputten die zich ook op de erven bevonden. Wel liggen de
diepste kuilen het verst naar achteren en zijn de kuilen dichter bij de waterputten in het algemeen
minder diep.
In de afvalgaten vond Holwerda veel scherven van vaatwerk, botten en bijvoorbeeld pijpaarden
beeldje waarvan het hoofd was afgebroken. Daarnaast zullen ze afval hebben bevat dat volledig is
vergaan.679 Omdat in het achterterrein steeds nieuwe afvalgaten werden gegraven, werden de
bewoners in de loop van tijd gedwongen de gaten steeds dichter in de buurt van het huis en de
waterputten aan te leggen. Dat blijkt uit de datering van de scherven. In de afvalgaten het dichtst bij
de achterste schutting zaten “vrij wat Germaansche scherven”, wat duidt op gebruik vanaf de
beginjaren van Forum Hadriani. Daarbij dateert volgens Holwerda het meeste materiaal “uit de laatste
vestingperiode” zodat hij concludeert: “Deze afvalgaten zijn dus wel gedurende de geheele
kazerneperiode in gebruik geweest”.680 De gaten verder van de achterschutting verwijderd zijn in het
algemeen later in gebruik genomen, aangezien ze “over het algemeen fragmenten uit de latere
vestingperiode” bevatten. Kennelijk begon men achterin met de eerste gaten, waarna het
afvalgedeelte geleidelijk richting huis werd uitgebreid. “Niet zelden is ook het eene gat in de vulling
van het andere gegraven” meldt Holwerda nog. Dat is goed mogelijk indien bijvoorbeeld een gedicht
gat begroeid was geraakt en niet meer als zodanig herkenbaar was bij het graven van een volgende
kuil door een nieuwe bewoner of nieuwe generatie. Enkele afvalgaten doorsnijden de schuttingsporen
en zijn dus vermoedelijk vrij laat ontstaan, misschien pas nadat erven waren samengevoegd of zelfs
na de bewoningsfase van de betreffende huizen.681 Dat zoveel ruimte voor het wegwerken van afval
werd gebruikt, laat overigens zien dat de grond niet erg schaars was.
In de afvalgaten belandde niet alleen huishoudafval, zoals gebroken vaatwerk en kapotte
beeldjes, maar ook productieafval dat de nodige stank kon veroorzaken. Lucretius klaagt in zijn De
Natura Rerum over stinkende afvalkuilen, en ook in Voorburg zal het niet overal even hygiënisch zijn
geweest. De Romeinen kenden geen vuilophaaldienst, zodat de burgers hooguit zelf op gezette tijden
hun afval elders konden dumpen. Daartoe waren er vaak vuilnisbelten aan de rand van de stad.
Beroemd is de Monte Testaccio in Rome, een Romeinse afvalhoop die nog steeds een aanzienlijke
hoogte heeft. Ook wel werd het afval eenvoudig over de stadsmuur gesmeten. Dat toonde onderzoek
in Pompeji waar langs de muur tussen twee stadspoorten het afval tot anderhalf meter hoog is
teruggevonden. Grachten waren eveneens een dankbare plek, zoals bleek in Xanten en Keulen. In
Voorburg zelf is eveneens veel schervenmateriaal uit de grachten tevoorschijn gekomen.682 Verder is
volgens de opgravers van het AAC het uiteinde van de insteekhaven waarschijnlijk als afvaldump
gebruikt.683 En in 2008 kwam bij een onderzoek in de Vliet een mogelijk Romeinse afvaldump langs de
oever van het Kanaal van Corbulo tevoorschijn. Het zag er naar uit dat langs de oever
nederzettingsafval is gestort met onder meer veel aardewerk. Het viel op dat het materiaal nauwelijks
door erosie was afgesleten, wat volgens de onderzoekers erop wijst dat het niet lang los op de bodem
heeft gelegen maar in pakketten is gedumpt. Het pakket afval was deels minimaal een halve meter
dik.684 Daarbij kan het overigens ook (deels) om een gerichte oeverversterking gaan. Het valt namelijk
op dat de grootste concentratie zich uitstrekt langs de zuidelijke stadsgrens van Forum Hadriani van
voor de vermoedelijke stadsuitbreiding naar het oosten.685
Sommige ogenschijnlijke afvalgaten in de achtererven hadden mogelijk een andere functie. Op erf
II.7 ligt ruim drie meter van de achterschutting een ruim drie meter lang spoor dat in 1912 door
Romeinse hout dieper was bewaard tot 1 tot 1,25 meter - NAP, dus ongeveer een halve meter lager dan de huidige laagste
stand (Bink en Franzen 2009,17,46 en 443).
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Holwerda is opgegraven (afb. 11.6). Het spoor is langgerekt en eindigt in een ongeveer ronde vorm
met een grootste diameter van circa 1,3 meter en een diepte tot 0,5 meter beneden NAP.686 Omdat
Holwerda het loopniveau hier op ongeveer 0,6 meter boven NAP reconstrueert, zou het ronde spoor
ruim een meter diep zijn geweest. Het lijkt niet een gewoon afvalgat te zijn en doet met het
karakteristieke sleutelgatachtige uiterlijk sterk aan een oven denken. Het zou gezien vorm en formaat
een type A3 van Höpken kunnen zijn met een diameter van 1,2 tot 1,6 meter. De ronde vorm is dan de
in de grond ingegraven vuurkamer waarboven zich op loopniveau de ovenvloer en bakruimte bevond.
Het circa twee meter langgerekte spoor (0,7 meter breed) dat aansluit op de ronde vorm, zou dan de
ingegraven stookgang naar de vuurkamer zijn. Dat het Voorburgse spoor zo´n 110 voet van de
straatkant ligt (ruim 30 meter) klopt ook met het beeld in Keulen en andere steden waar de afstand
vaak twintig tot dertig meter bedraagt. De mogelijke oven is niet geheel parallel aan de achterschutting
gebouwd, maar wel ongeveer loodrecht op de vermoedelijke schutting met het aangrenzende perceel.
Het is dus niet zeker of de plaatsing van de oven rekening hield met de heersende windrichting zoals
elders soms het geval was.687 In Voorburg zijn de gegevens overigens te schaars om met zekerheid
van een oven te spreken.
De toiletten
Onderzoek in de Vesuviussteden geeft aan dat veel Romeinse huizen een primitief toilet bezaten. Dit
bestond doorgaans uit een eenvoudige zitting boven een veelal rechthoekige beerput. Cicero meldt
dat de toiletten zich liefst ver uit het zicht bevonden.688 Zelfs nog niet zo lang geleden bevonden de
beerputten vanwege de stankoverlast zich vaak nog buiten, en wel op het erf of binnenplaats. Erboven
stond dan een eenvoudig toilethuisje (‘kakhuis’), soms in combinatie met een varkensstal. Ook in het
Noordwesten van Europa bezitten Romeinse huizen zelden een inpandig toilet en bevindt de latrine
zich doorgaans op enige afstand van de woning.689 Het is aannemelijk dat zich in insula II ook
dergelijke buitentoiletten bevonden die in verband met de stankoverlast zo ver mogelijk van het huis
waren geplaatst en waren afgedekt. Dat betrof bijvoorbeeld een deksel zoals in de Vesuviussteden, of
een dekmat van elkaar loodrecht kruisende twijgen zoals die zijn aangetroffen boven Romeinse
beerputten in Valkenburg.690
Bij de zuidelijke erven in insula II ligt tegen de achterkant van de gemeenschappelijke schutting op
verschillende erven een rechthoekig gat, soms nog met resten liggend hout. Ze lagen volgens
Holwerda “vlak aan den achterwand”. Ze waren “vrij regelmatig gegraven en in de meeste ervan
waren enkele sporen van liggend hout te herkennen … welke doen vermoeden dat ze eenmaal met
hout bedekt waren”. In een enkel geval trof Holwerda ook nog het restant aan van “een verkoolden
houten paal”. Holwerda stelde dat het waarschijnlijk ging om “primitieve W.C.’s” die “door een houten
vloer overdekt” waren.691 De poreuze Voorburgse bodem was uitstekend geschikt voor dergelijke
toiletten omdat de vloeibare bestanddelen gemakkelijk in de grond werden opgenomen.692
Van de opgravingskaart valt globaal af te lezen wat het formaat was van de ten behoeve van de
latrines gegraven gaten. Dat is dan de maat ter hoogte van het opgravingsvlak ofwel enkele
decimeters onder het Romeinse maaiveld. Ze zijn ongeveer een halve meter breed met een lengte
van één meter (huis II.2) tot anderhalf meter (huizen II.3/4 en 5/6).693 Bij het Huis met de Hoekporticus
(huis II.1) is zo’n spoor tegen de achterschutting niet waargenomen, of een rechthoekig spoor in de
noordwesthoek moet er een zijn. Mogelijk ontbrak hier een latrine omdat er slechts zo’n twee meter
van de schutting een waterput lag die niet via het grondwater vervuild mocht raken. Van het zuidelijke
rijtje huizen is verder van het achterste deel van het erf van het Vrijstaand huis met de Haardplaats
(huis II.7) bijna niets opgegraven. Dat geldt ook voor de noordelijke huizen in insula II.
Het Romeinse maaiveld lag volgens Holwerda ter hoogte van de gemeenschappelijke schutting
zo’n zes decimeter boven NAP.694 Uit de dieptematen van Holwerda volgt dat de betreffende latrinekuilen vier tot vijf voet diep (1,2 tot 1,5 meter) in de grond staken. Waar dieptematen zijn aangegeven,
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varieert die tussen de 64 en 87 centimeter beneden NAP. Het grondwater bevond zich volgens
Holwerda in de Romeinse tijd “tusschen de 60 en 70 – A.P.”695 Dat is het laagste niveau waarop het
hout was bewaard. Net als tegenwoordig kan het grondwater in bepaalde delen van het jaar enkele
decimeters hoger hebben gestaan.696 De kuilen staken dus tot enkele decimeters in het grondwater.
Daardoor vielen de uitwerpselen onder het waterniveau, wat de stankoverlast aanzienlijk beperkte.
Het is een handigheidje dat ook na de Romeinse tijd veel bij latrines werd toegepast. Na de Romeinse
tijd werd bij de aanleg van een latrine soms het kadaver van een dier in het gat gegooid, om zo het
rottingsproces te versnellen. Het is goed mogelijk dat de Romeinen ook al zo handelden. “Een zeer
groot aantal dierbeenderen werd er ook in gevonden” meldt Holwerda in ieder geval over deze kuilen.
Ook in de Vesuviussteden is botmateriaal in de beerputten aangetroffen.697
Bij de huizen van insula II betekende het wel dat je s’nachts ruim twintig meter door de kou moest
lopen. Wie daar geen zin in had, gebruikte een kamerpot of ondersteek die op een later moment in de
beerput geleegd kon worden. Blijkens Romeinse teksten was dat een veel gebruikt hulpmiddel. Zelfs
bij veel rijken genoot dat de voorkeur boven een stinkend toilet in huis. Daarbij hadden de
welgestelden slaven om de kamerpot voor hen te legen. Veel kamerpotten zullen eenvoudig van
aardewerk zijn geweest.698 Ongetwijfeld bevinden zich fragmenten daarvan onder de duizenden
scherven die in Voorburg zijn opgegraven.
De Romeinen maakten van de hoge nood een deugd. De inwoners van Forum Hadriani
produceerden jaarlijks naar schatting zo’n 50.000 kilo uitwerpselen, wat in de loop der jaren zonder
maatregelen de nodige problemen zou opleveren.699 Daarbij gaat het in feite om waardevolle mest. De
Romeinse schrijver Columella meldt dat dergelijke ‘secreetmest’ of ‘beer’ regelmatig werd opgekocht
om het omringende land ermee te bemesten. “De beerput is leeggemaakt voor 11 as” meldt een
inscriptie uit Herculaneum.700 Het ophalen van ‘beer’ uit de stedelijke beerputten was in de
Middeleeuwen nog steeds een bekend verschijnsel, de zogeheten ‘stadsbeer’.701 Het regelmatig legen
verklaart dat het mogelijk was dat de betreffende gaten achterin de Voorburgse erven blijkens de
scherven lang in gebruik bleven zonder vol te raken. Overigens is in Pompeji gebleken dat de mest
gedeeltelijk voor de eigen tuin werd gebruikt. Hoge fosfaatconcentraties wezen daar op bemesting van
de achtertuinen. Daarbij bleek uit bot- en schervenmateriaal dat onder ander mest uit beerputten werd
gebruikt.702
Op een aantal achtererven liepen ongetwijfeld dieren rond die mest produceerden. Bij vee ging
het vooral om kleinvee. In verschillende Romeinse steden is aangetoond dat er varkens werden
gehouden.703 Zo zijn in Pompeji varkens gevonden, waarbij het soms zelfs mogelijk was een afgietsel
te maken van de holtes die de dieren achterlieten.704 Eén tot twee huisvarkens boden al een goede
basis voor de eigen vleesconsumptie. Nog tot vrij recent werden varkens in dorpen en kleine steden in
de achtertuin gehouden, met als voordeel dat ze allerlei afval aten. Tegenwoordig geldt als norm dat
er per varken 2,5 vierkante stalruimte beschikbaar is. Op die basis was er voor een paar varkens
bijvoorbeeld voldoende ruimte in de mogelijke stal in de noordwesthoek van erf II.4 die circa vijf bij vijf
meter groot geweest lijk te zijn, met bijvoorbeeld ruimte voor een kleine modderpoel. Als de varkens in
Voorburg op het achterste gedeelte met afvalgaten rondscharrelden, hadden ze in insula I tot en met
III minimaal de helft van het erf ofwel zo’n zeventig vierkante meter tot hun beschikking, wat ruim
voldoende was. Daarnaast konden andere beesten worden gehouden, zoals kippen.705 In 2005 zijn
door BAAC in Voorburg sterke aanwijzingen gevonden dat er pluimvee werd gehouden, en wel
kippen, tamme eenden en tamme ganzen. Een kip met een botbreuk was blijkens de vergroeiing in
leven gehouden, wellicht voor de eieren.706 Op verschillende plekken van de Voorburgse erven zijn
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sporen zichtbaar die van de hokken afkomstig kunnen zijn. Ook zullen er hokken zijn geweest die
geen door Holwerda herkenbare sporen achterlieten, zoals op het maaiveld geplaatste kippenhokken.
Zelfs hondenhokken waren al bekend. Een voorbeeld daarvan is het 55 centimeter hoge
exemplaar gemaakt uit een half voorraadvat (dolium) in het huis van Hercules in Pompeji.707 Hetzelfde
type vaatwerk (dolium) kwam ook in Voorburg voor. Andere hokken waren van steen en wellicht hout.
De door BAAC in 2005 opgegraven botten illustreren dat er zeer verschillende hondenrassen in Forum
Hadriani rondliepen, van groot (schofthoogte 66,5 centimeter) tot klein (schofthoogte 31 centimeter).
Knaagsporen tonen dat de honden afgekloven botten kregen. Verder kwamen uit een uitwerpsel van
een hond visresten tevoorschijn. Dat deze werd gevonden in een bermgreppel van een weg wijst erop
dat (een aantal) honden ook buiten de achtererven rondscharrelde.708 Op het achtererf van het huis
van Tiberius is een “geraamte van een hondje” in een “groot potfragment” gevonden.709
De waterputten
Tussen het 'werkdeel' met afvalgaten en het schonere deel dichter bij het huis, bevindt zich op de
achtererven in Voorburg vaak een waterput. In bijlage D is geschat dat de meeste Voorburgse
huishoudens aan één waterput voldoende hadden. Extra waterputten kwamen voor waar
ambachtelijke activiteiten veel water verbruikten zoals wellicht de waterput aan de voorzijde van het
Huis met de overdekte Straatput (huis II.11). Ook is in bijlage D aangegeven dat de putten gemiddeld
een generatie of iets langer meegingen, en deels werden vervangen of gerepareerd om langer
gebruikt te kunnen worden. Niet alle opgegraven putten waren tegelijk in gebruik. Zo stelt Holwerda
dat de twee oostelijke putten in insula I na elkaar zijn gebruikt.710 De gebruiksduur van een generatie
is slechts een gemiddelde. Bij behoedzaam gebruik kon een waterput gemakkelijk verschillende
generaties meegaan. Zo schreef Holwerda over de inhoud van de waterput van Het verkleinde Huis
(huis II.4): “Behalve een enkele iets vroegere scherf bestond de inhoud van dezen put uit latertweedeëeuwsche en nog iets latere scherven. De put heeft dus waarschijnlijk van het begin van den
vestingaanleg af aan tot een eind in de 3e eeuw open gelegen”. Hetzelfde veronderstelt hij voor de
waterput van het Huis met het natte Fresco (huis II.2): “Eenzelfde dateering geven ons de scherven in
den zeer sterk verwoesten tonput, een eind oostelijk van de vorige”. De put bevatte nog fragmenten
“die mogelijk een eindje in de derde eeuw rijken”.711 Ook over een tonput achter het Brede schuine
Huis (huis I.5) merkt Holwerda op “dat deze put vrij wel tot het laatst toe open moet hebben
gelegen”.712 Bij het Huis van Tiberius (huis I.1) trof Holwerda een waterput die volgens hem zeker tot
aan het eind van de 2e eeuw of nog later in gebruik bleef.713 Er moet wel rekening mee worden
gehouden dat Holwerda de chronologie van de waterputten niet altijd volledig in beeld kreeg. In bijlage
D is aangegeven dat het onderzoek van BAAC in 2005 het beeld opleverde dat na een aanloop met
één put in de periode 120-150 na Chr., er vanaf het midden van de 2e eeuw twee tot drie waterputten
tegelijk functioneerden met een gemiddelde gebruiksduur van circa dertig jaar.
Met de relatieve hoge grondwaterstand boden de waterputten een eenvoudige en doelzame
watervoorziening: het grondwater stond iets minder dan een meter (kant van de Vliet) tot ruim
anderhalf meter (hoger op de strandwal) onder het Romeinse loopniveau. Ze staken veelal zo’n drie
voet (bijna een meter) in het water. De bodemfiltratie werkte zuiverend. Maar in een aantal gevallen
kan het grondwater in aanraking zijn gekomen met de inhoud van de afvalgaten en latrines. Holwerda
constateert over het achterste gedeelte namelijk dat “door de zoo talrijke afvalsgaten, die hier in
Romeinschen tijd waren gegraven, de bodem bijna overal tot grootere diepte door het afvalwater
verontreinigd was”. Het gevolg was “dat de bovengrond hier hetzelfde vettige aanzien had, dat we
anders slechts in de vulling der grachten opmerkten”.714 Ook uit onder meer Romeins Londen zijn
voorbeelden bekend van dicht bij elkaar gelegen waterputten en afvalputten.715 Bij recenter gebruik
van waterputten in een dergelijke omgeving was regelmatig sprake van verontreiniging met de nodige
problemen van dien.716 Tot overmaat van ramp kon het putwater in de winter bevriezen waardoor er
helemaal geen water op het achtererf beschikbaar was, tenzij de put open werd gehouden.717
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Dankzij het grondwater is het Romeinse hout van de Voorburgse waterputten goed bewaard
gebleven, waaronder die bij de houten huizen van insula I – III (afb. 11.7). Soms bestaat de
putschacht uit een houten bekisting bevestigd aan vier hoekpalen. Daarvan is in elk van de insulae I, II
en III wel een voorbeeld aanwezig, veelal bij de hoekhuizen. Bij de circa één meter brede put van
hoekhuis I.1 (Huis van Tiberius), waren de “houten hoekpijlers nog verbonden met resten van
planken”. De onderkant van de hoekpalen zat op 1,3 meter beneden NAP, dat is 2,35 meter onder het
gereconstrueerde maaiveld. Bij de aanleg van de put was een kuil gegraven met in het opgravingsvlak
een diameter van maar liefst vier meter.718 Een nabijgelegen vergelijkbare put, die iets kleiner was,
stak tot ongeveer twee meter onder het maaiveld en was opgebouwd uit twintig centimeter hoge
planken. De kuil was iets minder groot.719 In insula II lag achteraan op het erf van hoekhuis II.1 (Huis
met de Hoekporticus) “een vierkant houten putje, uit eenige op hun kant staande planken met vier
hoekpalen gevormd” dat ongeveer een meter breed was.720 Een dergelijke rechthoekige put achter
hoekhuis III.3 (Huis met de rechthoekige Waterput) was ook ongeveer een meter breed. De vierkante
putten dateren alle uit de tijd van Forum Hadriani.
Zoals nader beschreven in bijlage D, is bij tweederde van de bijna zestig Voorburgse waterputten
de putschacht vervaardigd uit een oud bodemloos wijnvat (afb. 11.7). De gemiddelde doorsnede van
de putopeningen was ongeveer een meter. Dat was het gemiddelde van doorsneden tussen veelal
twee en vier voet (0,6 tot 1,2 meter). Soms zijn twee wijnvaten op elkaar gestapeld, wat overigens niet
altijd zichtbaar was omdat het hout van het bovenste vat geheel of grotendeels boven het grondwater
zat en daarom volledig vergaan kan zijn.721 Het voordeel van deze tonputten was dat ze gemakkelijker
te plaatsen waren omdat een minder groot gat gegraven hoefde te worden. De putkuilen hadden in lijn
daarmee vaak een beperkte diameter van ongeveer twee meter.722 Maar de tonputten waren in het
algemeen ook iets kleiner dan de vierkante putten. De kleinste diameter, die bij de opening, varieerde
bij de opgegraven vaten tussen de circa 50 en 85 centimeter. Dat was altijd nog voldoende om een
flinke emmer door te laten. Twee van dergelijke tonputten in insula I staken respectievelijk 2,15 en
2,95 meter in de grond, waarbij de minst diepe put uit de Domitiaanse periode stamde.723 Op de
achterste helft van de erven van insula II vond Holwerda een drietal van dergelijke putten, terwijl hij in
de voorgedeelten er nog twee aantrof.724. Bij één tonput was als extra versterking “binnenin een
vierkant houten raam, op vier hoekpalen rustend” aangebracht (afb. 11.7).725 Op de achtererven van
insula III groef Holwerda twee tonputten op, terwijl nog iets zuidelijker een dubbele tonput tevoorschijn
kwam.726 Vlak buiten de omheining van insula II bevonden zich drie tonputten, waaronder een dubbele
tonput727.
Volgens Plinius moest het putten gericht gebeuren: “Water van de put moet van de bodem worden
gebruikt, niet van de zijkanten”.728 Holwerda noemt verschillende “ijzeren puthaken gevonden in put”
en “ijzeren hengsels gevonden in put”, vondsten die Reuvens ook uit de grote waterput bij het badhuis
noemt. Dat wijst erop dat wateremmers eenvoudig omhoog werden gehaald met een stok voorzien
van een ijzeren puthaak (afb. 10.17). Een pot met nog een touw eromheen uit het Britse Silchester
illustreert dat ook zo water geput kon worden. In Vechten is een houten vat gevonden met de ijzeren
ketting er nog aan.729 Ook in de Middeleeuwen werd vaak gebruik gemaakt van een eenvoudige
putemmer.730 De Voorburgse waterputten waren alle relatief ondiep omdat in insula II het grondwater
zich slechts zo'n anderhalve meter onder het maaiveld bevond en s’winters zelfs nog hoger stond. In
bijlage D is berekend dat de meeste putten zo’n drie voet beneden het gemiddelde grondwaterpeil
staken. De geringe putdiepte verklaart dat geen sporen zijn gevonden van takelinstallaties.731
Opvallend is dat bij de dicht bij elkaar gelegen huizen I.1, I.2 en II.8 de waterput (mede) gevoed lijkt te
zijn vanuit een goot, wat te maken zou kunnen hebben met verwante activiteiten.
Ter afscherming van vuil en zonlicht en om te voorkomen dat kinderen en kleine dieren er in
vielen, stond om een aantal putten wellicht een putrand (puteal). Deze zijn in onder meer de
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Vesuviussteden boven het maaiveld bewaard en waren met een deksel afsluitbaar.732 In Valkenburg
zijn aanwijzingen gevonden dat zo’n rand van een tonput ongeveer een halve meter boven het
maaiveld uitstak en was gemaakt van een wijnvat.733 Ook was een eenvoudige rand van planken
mogelijk. Bij het Huis met het Keulse Vaatwerk is een u-vormige constructie rond een waterput
aangetroffen die te maken kan hebben met een dergelijke afscherming of puthuis.734 Uit recentere
tijden zijn ook voorbeelden bekend waarbij de waterput zonder rand eenvoudig op maaiveldhoogte
met planken werd afgedekt.735
Opmerkelijk is de grote afstand van de waterputten tot de huizen. Dat is zichtbaar in zowel insula
I, II als III waar de erven alle een vergelijkbare lengte hebben (75 voet ofwel zo’n 22 meter). In een
enkel geval, het Huis met de Hoekporticus (huis II.1), ligt de put met 19,5 meter afstand bijna helemaal
achterin, wat wellicht te maken heeft met een speciaal gebruik van het betreffende erf.736 De
gemiddelde afstand (n = 11) bedraagt elf meter (tab. 11.1). De drie onderzochte waterputten op de
erven van insula III liggen alle tussen 7,5 tot 9 meter van de achtergevel. In insula I, waar de situatie
wat minder duidelijk is, lijken drie putten op een vergelijkbare afstand van 7,5 tot 10 meter te liggen,
met één put op circa 15 meter achter het huis. In insula II liggen de putten nog iets verder weg: in drie
gevallen zo’n 13 meter van de achtergevel. Samenvattend bevinden de meeste waterputten zich 25
tot 45 voet (7,5 tot 13 meter) van het huis. Bij een erflengte van 75 voet liggen ze zo, vanuit het huis
gezien, op een derde tot ruim halverwege. Kennelijk was de waterbehoefte op het erf groter dan in het
huis. Voor de moestuinen was de nabijheid van een waterbron handig. Zo zijn bij Wateringse Veld
sporen van moestuinen gevonden, met vlak erbij een waterput.737 In Voorburg werd kennelijk veelal
vanaf een centrale plek op het erf voorzien in zowel de waterbehoefte van het werkdeel achterin, als
de waterbehoefte voor onder meer de moestuin aan de huiszijde. Bij de toiletten tegen de
achterschutting lag waarschijnlijk geen aparte waterput omdat dan het putwater te sterk vervuild zou
raken. Bovendien hadden de Voorburgse toiletten, die immers tot in het grondwater reikten, weinig
spoelwater nodig en volstond een uit de centrale waterput bij te vullen emmer met water.738 Meestal
liggen de waterputten tegen de zijschutting zodat er voldoende doorloopruimte was tussen het
voorste- en achterste deel van het erf.
De toegang tot het achtererf
Een aparte toegang tot het erf zal wenselijk zijn geweest. Zo zal het via de huizen afvoeren van de
beer niet de voorkeur gehad hebben.739 Een aparte achterdeur (posticum) is bekend uit de Romeinse
huizenbouw. Het lijkt erop dat bij de zuidelijke rij huizen toegang vanaf de zijkanten mogelijk was
zodat er geen aparte brandgang aan de achterzijde nodig was. Bij de hoekhuizen was een doorgang
door de zijschutting voldoende om de publieke weg te kunnen bereiken, en daar zijn dan ook
onderbrekingen in de schuttingen zichtbaar. Bij de overige zuidelijke huizen hadden de
‘tussenwoningen’ waarschijnlijk ook een zijwaartse doorgang. Zo is bij het Huis met het natte Fresco
(huis II.2) direct bij het achterhuis een opening naar het erf van het Huis met de Hoekporticus
(hoekhuis II.1) aanwezig, zodat er mogelijk toestemming bestond om via het erf van de buren (recht
van overpad) de publieke weg te betreden. Uit de Romeinse rechtspraak is bekend dat dergelijke
rechten werden toegekend, wat uiteraard wel de toestemming van beide partijen vereiste. De
achtererven van de kavels II.3 en II.4 waren waarschijnlijk onderling verbonden, en grensden aan het
achtererf van het Huis met de Wandpalen (huis II.5). Dat stond naar alle waarschijnlijkheid in
verbinding met de hoofdstraat via een aparte doorgang. Ook hier was een eenvoudige doorgang met
‘recht van overpad’ voldoende. De betreffende schutting is over een lengte van circa drie meter niet
opgegraven. Juist op die hoogte maakt de schutting een kleine knik die op een doorgang kan wijzen.
Ook voor de noordelijke huizen is een dergelijke oplossing met het recht van overpad denkbaar.
Hoekhuis II.8 was eenvoudig met een zijdoorgang bereikbaar te maken, waarschijnlijk direct ten
zuiden van de waterput omdat daar aan de zijkant van de weg geen greppel lag. Het aangrenzende
huis II.9 sloot aan op het tegenoverliggende erf van huis II.5/6 dat zoals gezegd via de hoofdstraat
bereikbaar was. Inderdaad is de middenschutting daar over een breedte van zo’n tweeënhalve meter
onderbroken. Huis II.10 kon daar mogelijk ook gebruik van maken, zoals een onderbreking in de
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achterzijde van de schutting suggereert. Huis II.11 kan via het erf van hoekhuis II.12 toegang tot de
andere weg hebben gehad.
Mogelijk ontstond op een gegeven moment bij een of meer noordelijke tussenwoningen behoefte
aan een betere zijwaartse toegankelijkheid. Het valt namelijk op dat op het erf van huis II.8 en II.9 op
ruim vier meter van de middenschutting een extra schutting opgericht lijkt te zijn. Deze loopt parallel
aan de middenschutting en vormt zo een afgebakende doorgang naar huis II.9 en waarschijnlijk ook
huis II.10. De toegang bevond zich dan op eerder genoemde plaats ten zuiden van de waterput. Met
ruim vier meter was er voldoende ruimte voor bijvoorbeeld wagens. Dat deze toegang niet op de
middenstrook ligt, maar volledig op de noordelijke erven, suggereert dat het een initiatief ging van de
noordelijke bewoners dat niet behoorde tot de oorspronkelijke plannen. Dat het een latere toevoeging
is, blijkt ook uit het feit dat de extra schutting een kennelijk ouder spoor oversnijdt. Dat oudere spoor
moet gezien de identieke oriëntatie al wel uit de beginjaren van Forum Hadriani dateren. Deze
toegang is kennelijk ook weer na enige tijd buiten gebruik geraakt omdat het spoor zelf oversneden
wordt door een spoor dat gezien de richting eveneens uit de vroege tijd van Forum Hadriani stamt.
Aan de oostkant van de noordelijke rij huizen van insula II lijkt een gelijksoortige doorgang van ruim
vier meter breedte zichtbaar, zodat daar een vergelijkbare oplossing gekozen kan zijn.
De producten uit eigen tuin
Volgens klassieke bronnen waren stedelingen gek op kruiden, groente en fruit uit eigen tuin. Ook uit
de Middeleeuwen is bekend dat het zelf verbouwen van onder meer fruit in steden van groot belang
was. Dat was ook logisch omdat dergelijke producten, anders dan bijvoorbeeld graan of vlees, lastig
zonder bederf over grotere afstand waren te vervoeren.740 De voorkeur ging uit naar de
beschikbaarheid van dagverse producten in de directe omgeving. Cato adviseert een tuin bij het huis
aan te leggen om allerlei soorten bloemen en vruchten te kunnen verbouwen. Een houten stok met
zes ijzeren punten uit een waterput van een rijtjeshuis uit insula III, is vermoedelijk een hark of
‘krauwel’ om de grond te bewerken (afb. 10.17). Een vergelijkbaar exemplaar inclusief hout is bekend
uit de Saalburg. Verder zijn in Oberwinterthur op de zeldzaam goed geconserveerde achtererven een
groot aantal ijzeren punten van dit soort harken gevonden.741
Het vaak zo'n vijf meter diepe 'schone' deel-terrein direct achter de huizen in insula II was in
Voorburg een ideale plek voor een moestuin, het dichtst bij de keuken.742 Romeinse sporen uit het
kampdorp bij Roomburg illustreren wat er zoal in moestuinen werd verbouwd. Het ging om tuinkruiden
als koriander, bonenkruid, dille, selderij en wilde marjolein. Verder groentes als biet, raapzaad en de
pastinaak.743 Het onderzoek van BAAC in 2005 leverde voor het Voorburgse gedeelte vlak langs de
Vliet ook aanwijzingen op voor de aanwezigheid van moestuinen. Het duidelijks waren de resten van
niet eetbare vruchtkluwens van de biet waarvan alleen de bladeren en wortels werden gegeten, wat
duidt op teelt ter plekke. Stengels en wortels van de wouw, gebruikt als bron voor gele verfstof, lijkt
ook uit Forum Hadriani zelf te komen. De aangetroffen gele kamille kan er eveneens als verfplant
gebruikt zijn. Verder waren koriander en venkel mediterrane tuinkruiden die in het wild niet
voorkwamen. Net als in Roomburg is door BAAC ook dille, selderij en wilde marjolein gevonden, maar
daarvan is minder zeker dat het uit moestuinen komt.744
Hoewel hoogst zeldzaam, komen bij opgravingen onder gunstige omstandigheden resten van de
tuinindeling tevoorschijn. Een voorbeeld zijn groentebedjes in Pompeji: tussen de vier voet brede
aarden bedjes liep een één voet breed paadje. Dat zijn nog steeds de optimale maten omdat bij
smallere bedjes onnodig veel grond aan paden wordt verspild, en bij bredere bedjes het onkruid in het
midden niet meer goed bereikbaar is. Ook de lengte van twintig voet (bijna zes meter) wordt nog
steeds als optimaal beschouwd zodat de Voorburgse erven voor moestuinen een zeer geschikte
breedte hadden. Bij een andere tuin in Pompeji was zichtbaar hoe een buxusheg in patronen met
bochten en rechte stukken was geplant, een verschijnsel dat ook bekend is van een Romeinse tuin in
het Britse Fishbourne.745 Bij De Meern zijn sporen van een Romeinse moestuin aangetroffen.746
In het Zwitserse Oberwinterthur zijn op de erven van rijenhuizen resten van hagen en bomen op
hun oorspronkelijke plaats teruggevonden. Bij één van die huizen was de eerste vijf meter van de
achtertuin met een haag afgebakend van het achterliggende deel, wat doet denken aan de situatie in
Voorburg. In een hoek bood een bijna twee meter brede onderbreking in de haag doorgang naar de
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rest van de tuin. In de andere hoek groeide een sleedoorn. Bij het aangrenzende huis stond ruim drie
meter van het huis, tegen de houten erfafscheiding, een appel- of perenboom.747 In Pompeji zijn op de
achtererven resten gevonden van boomgaarden. Bij een perceel in regio I was nog zichtbaar dat de
dichtheid één boom per zeven vierkante meter bedroeg.748 In de Romeinse stad bij Nijmegen zijn bij
een stadswoning resten van een boomgaard opgegraven. Het ging om snoeihout van perzik en pruim
of kers.749 Dergelijke boomgaarden zijn ook in Voorburg goed denkbaar. De Voorburgse erven in
insula II waren ruim 130 vierkante meter groot. Indien bijvoorbeeld tweederde deel met bomen werd
beplant, was er plaats voor ruim tien bomen.
Waar de één een boomgaard had, kweekte de ander sierbloemen en hield weer een ander
varkens en/of pluimvee, terwijl uiteraard ook combinaties mogelijk waren. Het is duidelijk dat net als bij
de indeling van de huizen, ook de indeling van de erven individueel kon verschillen. Dat is zichtbaar
aan de ligging van waterputten en afvalgaten die soms afwijkt van het standaardpatroon. Zo lag bij het
Huis met de Hoekporticus (huis II.1) de waterput niet halverwege het erf maar geheel aan de
achterzijde, wat waarschijnlijk te maken had met een specifiek gebruik van het erf, misschien bij een
kroeg, waarover meer bij de afzonderlijke bespreking van dit Huis met de Hoekporticus (huis II.1).
De details per huis voor insula II
Na bovenstaande schets van het algemene beeld, is het tijd aandacht te besteden aan de individuele
huizen in insula II. Het ziet er namelijk naar uit dat hier en daar al tijdens de eerste aanleg van het
basispatroon is afgeweken om in de individuele behoeften te kunnen voorzien. Verder zijn er soms
verbouwingen geweest. Het beschreven basispatroon geeft dus zonder zo’n aanvulling een te
algemeen beeld. Beginnend bij huis II.1, worden de huizen in de volgorde van de moderne
huisnummers afzonderlijk besproken. Daarbij is er ook aandacht voor mogelijke economische functies,
zoals herberg of kroeg.
De bespreking begint met de zuidelijke rij huizen van insula II. Deze rij lag langs de hoofdstraat. Dat
betekent dat daar relatief veel gelegenheden zijn te verwachten die waren gericht op passanten. Te
denken valt aan winkels en bijvoorbeeld een kroeg en/of herberg.
Huis II.1 (Huis met de Hoekporticus)
Huis 1 lag op de straathoek aan de kant van het centrum. Het kan mede daarom heel goed een kroeg
zijn geweest, ofwel een popina (vergelijk het Engelse ‘pub’). De straathoek was namelijk een veel
voorkomende locatie voor dit soort gelegenheden. Dat blijkt in Pompeji en Herculaneum, waar door de
bijzondere omstandigheden de bars als zodanig herkenbaar zijn. Daar bevond zich bij tweederde van
de opgegraven kruispunten een bar.750 Aanwezigheid van zo’n kroeg op de hoek van de betreffende
Voorburgse insula II is zeker denkbaar. Aan deze kant van de hoofdstraat stond in de richting van het
centrum tussen de volgende twee hoekpunten namelijk een badhuis en was daar dus geen ruimte
voor een kroeg. Tussen de stadspoort en het centrum was dit aan deze zijde van de hoofdweg een
van de weinige beschikbare straathoeken. De interpretatie blijft speculatief, maar er is nog wel een
extra aanwijzing.
Meestal heeft zo’n popina aan beide straatzijden een ingang. Dat zou perfect verklaren waarom
de porticus hier een stukje om de hoek lijkt door te lopen. Holwerda merkte al op dat het “gebouw”
door “een soort afdak omgeven was”. Daarbij geeft hij aan dat “nog duidelijk het ook op de kaart
aangegeven onderscheid te zien was tusschen het eerst gegraven gat en de plaats waar de eigenlijke
paal bij vernieling werd uitgehaald”. Het kleinere gat is op de veldtekening vijf millimeter breed, wat
een diameter van één meter zou betekenen. Dat is te dik voor een zuil. Mogelijk betreft het een
onnauwkeurigheid in de op vrij kleine schaal (1 : 200) uitgevoerde veldtekening. Maar Holwerda gaf
zelf aan dat het om een gat gaat dat ontstond bij het verwijderen van de paal. In dat geval zegt de
ronde vorm weinig over de vorm van de palen. Helaas zijn de tussenliggende palen niet te traceren
omdat de grond bij de zuidoost-hoek van insula II verstoord was door een “kolossaal gat met
metselpuin gevuld”.751

747

Fünfschilling 1985,162 en Abb. 5. Vergelijk Van Londen 1994,431 voor resten tuinaanleg met looppad in de inheemse
nederzetting Woudse polder in Midden-Delfland. Zie ook Brandt e.a. 1987,117 (kleine tuin in Assendelft, site B).
748
Green 1986,96: 240 bomen op 1705 m2.
749
Kooistra en Kubiak-Martens 2009,405.
750
Ellis 2004,379; Kleberg 1957,16-18 en 49-52 met kaart; Jashemski 1979,167; Wallace-Hadrill 1995,45-46 plus fig. 3.2 over
de benaming en ligging.
751
Holwerda 1915,5 en 7 en afb. 1; Holwerda 1923,21 en 117.

487

Het huis zelf is ook niet volledig onderzocht. Van de achterzijde van het huis is vrijwel niets
opgegraven, maar er lijkt een aanzet zichtbaar van de gebruikelijke hoekkamer achterin. Aangrenzend
is in de richting van het midden van het huis nog een tweede muuraanzet aanwezig, op circa zeven
meter van de achterzijde van het huis. Dat kan betekenen dat het achterste deel van het huis voor
bewoning beschikbaar was, zoals vaak het geval is bij de kroegen in de Vesuviussteden. De voorste
acht meter werd dan door de kroeg zelf ingenomen, goed voor een oppervlak van bijna vijftig
vierkante meter. Dat was een zeer gebruikelijke maat in de Vesuviussteden voor kroegen, inclusief de
ruimte voor een bijbehorende kamer waarin bijvoorbeeld voorraden opgeslagen konden worden.752
Een mooi voorbeeld is de op een hoek gelegen Grande Taberna in Herculaneum in een eveneens zes
meter brede woning.753
De indeling van het achtererf kan ook iets zeggen over de economische functie van het pand. Het
achtererf was mogelijk vanuit het huis via de gebruikelijke gang bereikbaar. Voorraden kunnen, om het
sjouwen te beperken, zo dicht mogelijk bij de woning zijn opgeslagen. Direct achter het huis ontbreekt
in ieder geval op de eerste zeven meter van het erf (het aansluitende deel is niet opgegraven) een
schutting. Het erf was daar mogelijk vanaf de cardo 1 toegankelijk voor wagens in verband met
leveranties van voorraden. De achterzijde van het erf is volledig opgegraven en bevatte over de volle
lengte wel een zijschutting die doorliep tot aan de achterschutting. De noodzaak aan de zijkant van
het huis voorraden aan te voeren en op te slaan, verklaart mogelijk ook waarom de waterput niet zoals
gebruikelijk halverwege het erf lag, maar helemaal achterin. In deze vierkante waterput zijn “slechts
enkele latere 2de eeuwsche fragmenten gevonden”.754 In de buurt van deze waterput lagen niet de
voor het achtererf gebruikelijke onregelmatige afvalgaten, maar rechthoekige kuilen die mogelijk een
andere functie hadden.
Interessant tot slot is een andere tonput die op dezelfde hoogte lag, maar dan net buiten de
erfscheiding aan de kant van de weg (cardo 1). In die put zijn “slechts later 2de eeuwsche scherven
gevonden” zodat hij kennelijk in de loop van de 2e eeuw in gebruik was genomen.755 De put lijkt net
buiten de insula te liggen. Als de vermoedelijke zijporticus van huis II.1 in de richting van deze put
wordt doorgetrokken, ligt de put net buiten de vermoedelijke stoep aan de rand van de weg. Dat lijkt
een vreemde plek, maar die kwam wel vaker voor in Romeinse steden. Zo staan in Pompeji de
meeste straatfonteinen ook voor de helft of zelfs grotendeels op straat. In kleinere straten van de
Vesuviussteden, vergelijkbaar met de Voorburgse cardo 2, stonden ze er vaak op particulier initiatief.
Ook in Bavay staat een fontein op een dergelijke plek.756 Andere voorbeelden in Voorburg zijn
mogelijk de put aan de westkant van het Vrijstaand huis met de Uitbouw (huis II.8) en een put aan de
oostkant van het Huis met de Aardewerkkuil (huis III.1) (afb. 10.2 en 10.15). Dat zijn eveneens huizen
op de hoek van een insula. In al deze gevallen liggen de waterputten niet op de straathoek, maar op
enkele tientallen meters in de zijstraat. Dat duidt erop dat ze niet bestemd waren voor alle passanten,
maar uitsluitend voor bezoekers aan de zijkant van het betreffende achtererf. Als het Huis met de
Hoekporticus inderdaad een kroeg was, is het denkbaar dat bezoekers hier op de stoep hun dieren
konden stallen, en dat vanuit de tonput een drinkbak werd bijgevuld. Door de schutting was de op het
erf gelegen waterput namelijk niet gemakkelijk vanaf dit deel van de stoep bereikbaar.
De interpretatie als kroeg valt moeilijk te bewijzen. Het vormt hooguit een goede mogelijkheid. In
het Noordwesten van het Romeinse Rijk zijn de sporen vaak te slecht bewaard voor een dergelijke
identificatie, maar er zijn wel enkele voorbeelden bekend. Zo is er een gebouw in Schwarzenacker
met een vergelijkbaar formaat van 5,5 bij 13,3 meter. In het gebouw bevonden zich onder meer
achterin een haard en een oven voor het bereiden van voedsel, een groot dolium voor opslag en
vooraan een in de grond verzonken stenen bak. Aan de voorzijde was de ruimte, net als waarschijnlijk
in Voorburg, van meerdere kanten toegankelijk. Andere voorbeelden zijn te vinden in onder meer
Bliesbrück, Regensburg en Augst.757 Zeldzaam goed bewaard was de gaarkeuken van een herberg uit
de eerste helft van de 4e eeuw bij Ahrweiler-Silverberg in de buurt van Keulen. Deze was opgetrokken
in de ruïnes van een Romeinse villa en is zeer goed geconserveerd en voor het publiek toegankelijk.
Aan de voorzijde bevindt zich een brede opening met in de hoek een haard waarop voedsel verwarmd
kon worden. Ook zijn er twaalf gaten in de grond waar amforen met hun punt met behulp van stenen
vastgezet konden worden. Aan de achterzijde is de keuken nog geheel intact met een verhoogde
haardplaats zoals die ook uit de Vesuviussteden bekend is. In de keuken bevindt zich verder een
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kleine rechthoekige rookinstallatie en een oven. In een aangrenzende ruimte staat een nog volledig
bewaard gebleven grote bakoven. Het illustreert dat de kroegelementen uit de Vesuviussteden ook in
het noorden voorkwamen 758 Een voorbeeld dichterbij is mogelijk een langgerekt gebouw in de door
de opgravers zo genoemde ‘soepkeuken’ in het kampdorp van het castellum bij Zwammerdam. Daar
werd overeenkomstig een vermelding bij Varo uit merg een soort bouillon gemaakt. Dat bleek uit de
teruggevonden doorgehakte pijpbeenderen.759 Wat betreft het formaat en de mogelijke inrichting vormt
de Grande Taberna in Herculaneum een interessant voorbeeld omdat het ook om een circa zes meter
breed perceel gaat dat op de hoek van een insula ligt. Ook hier zijn er aan beide straatkanten
ingangen. Binnen staat een L-vormige toonbank met daarin dolia waarin etenswaar werd bewaard.
Achter de toonbank is een eveneens vaak bij dit soort gelegenheden voorkomende opstelruimte met
een aantal treden. Fresco’s met kroegscènes in de caupona van Salvius in Pompeji illustreren de
sfeer in zo’n kroeg.
Huis II.2 (Huis met het natte Fresco)
Het aangrenzende huis II.2 vertoont aan de voorzijde een bouwkenmerk dat kan duiden op een
speciale ambachtelijke activiteit. De voorzijde is geheel open zodat het waarschijnlijk om een winkel
gaat, waar eventueel ter plekke het te verkopen product werd vervaardigd en/of bewerkt. De voorste
ruimte is zoals gebruikelijk circa vier meter diep. Langs de achterzijde van het vertrek liep een “vrij
breede greppel”. Deze was blijkens Holwerda’s plattegrond in het opgravingsvlak ongeveer een meter
breed en kan dus van een extra zware achterwand zijn. Het spoor is “een Meter of vijf” lang zodat aan
het uiteinde met een meter net genoeg ruimte overblijft voor een doorgang naar de rest van de
woning.
In de hoek van het voorste vertrek bevond zich achterin “op 2 a 3 meters van het einde” een “vrij
ondiepe, geheel met houtskool gevulde vierkante gegraven plek”. Die plek was blijkens de
opgravingskaart circa een halve meter breed en een meter lang. De kuil was ten opzichte van het
Romeinse loopniveau waarschijnlijk zo’n twee voet (0,6 meter) diep omdat Holwerda als dieptemaat +
18 cm opgeeft en het Romeinse maaiveld op + 80 cm NAP reconstrueert. Een vergelijkbare kuil trof
Holwerda op de overeenkomstige plek aan in het Huis met de Wandpalen (huis II.5). Gezien de diepte
van het spoor is een functie als haardplaats minder waarschijnlijk. Dit mede gezien de brandbaarheid
van de vlechtwerkwanden waar de plek direct tegenaan lag.760 Eerder valt te denken aan een asput of
de opslag van elders in de ruimte gebruikte houtskool. De put kan verband houden met een
stookplaats die hoger lag en daarom niet in het opgravingsvlak zichtbaar was.761 Om te voorkomen
dat de voorraad houtskool vroegtijdig vlam vatte, werd het soms bewust op enige afstand van het vuur
opgeslagen.
De voorste ruimte werd verder ingenomen door een rechthoekige constructie die zo’n
tweeënhalve meter diep was en krap twee meter breed, en met de achterzijde aansloot op de diepe
greppel (afb. 10.8). Vanaf de straatzijde gezien ligt de constructie niet in het midden, maar naar links.
Het lijkt er dus op dat de constructie op enige wijze samenhangt met de doorgang naar de achterzijde
van de woning die zich immers doorgaans links bevindt. Bovendien lag rechts de vierkante plek met
houtskool enigszins in de weg.
De betekenis van de rechthoekige constructie is onduidelijk. De ligging direct aan de open
straatkant suggereert dat het te maken heeft met de te verkopen producten. Gezien de opslagplaats
voor houtskool kan verhitting een rol gespeeld hebben. Misschien is er een verband met de
achterliggende brede greppel. Dat zou in plaats van een wand ook een afvoergreppel kunnen zijn.
Blijkens de opgravingskaart loopt de bodem van deze greppel namelijk circa 15 centimeter (3 procent)
naar het westen af.762 Het Romeinse vloerniveau lag hier circa 80 cm + NAP zodat de greppel 80 tot
115 cm diep was. Daarbij blijkt de greppel “een Meter of vijf naar het Westen in een dieper gegraven
gat, dat er ten N. aansluit, uit te loopen”. Het bewuste gat steekt ruim tweeënhalve meter in de woning
en is krap twee meter breed. Omdat gat en woning dezelfde oriëntatie hebben, kan het gat bij het huis
horen. Het hoeft echter niet gelijktijdig met de eerder beschreven sporen aangelegd te zijn. Blijkens de
plattegrond is het gat op een gegeven moment gedicht en is door de vulling een sleufje getrokken.
Misschien is een verbouwing uitgevoerd die verband houdt met het leggen van de tegelvloer in de
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middenruimte. Die vloer is blijkens de stempels op zijn vroegst een halve eeuw na de bouw van de
woning aangelegd. In het dagrapport over de metingen werd daar op 6 juni 1914 over opgemerkt:
“Vermoedelijk een gedeelte van een tegelvloer binnen een gebouw, ten minste deze werd gevonden vlak
onder de cultuurlaag en opvallend was in deze laag de grote hoeveelheid gebrande leem en gebrande
klei van de wandbekleding”.763
Het huis kreeg in de loop van tijd een relatief luxe aankleding met een fraaie wandschildering.
Daarvan zijn restanten met waterschade in de erfput teruggevonden. Verder was er een zuilengalerij
aan de erfzijde en mogelijk zelfs een siertuin met vijver. Dit Huis met het natte Fresco (huis II.2), met
zijn toch al opvallende inrichting, behoorde ook een bovengemiddeld rijk versierde tuin. Behalve
productietuin, was de hortus een gelegenheid aan bezoekers de welvaart van de bewoners te tonen.
Daarbij werd soms de inrichting van rijkere woonhuizen geïmiteerd, wat bij dit huis het geval lijkt.764
Vanuit de gang naar het erf betrad de bezoeker waarschijnlijk allereerst een kleine porticus met twee
zuilen (afb. 10.8). Volgens Plinius werden zuilen gezien als een kenmerk van publieke gebouwen, en
droegen zij bij aan het prestige van de bewoner.765
Een dergelijke tuinporticus is onder meer bekend van het huis van de Chirurg in Pompeji, een
beroemd voorbeeld van de klassieke Romeinse woning.766 Alleen was in dit Voorburgse voorbeeld de
uitvoering veel kleinschaliger. De constructie lijkt sterk op die van de straatporticus. De hartafstand
tussen de twee zuilen bedroeg ruim drie meter, wat vergelijkbaar is met de zuilafstand van de porticus
langs de weg.767 En de diepte van de paalkuilen is met enkele decimeters beneden NAP ook
vergelijkbaar met die van een vermoedelijke zuil van de straatporticus.768 Dat ondersteunt het
vermoeden dat beide zuilen een vergelijkbare constructie droegen. Holwerda reconstrueert het
loopvlak in het huis op acht decimeter boven NAP zodat de kuilen voor de zuilen ongeveer een meter
in de grond staken, hetgeen geloofwaardig is. Overigens zijn de afmetingen van de twee sporen net
als bij de hoekporticus wat groot. De paalgaten hebben op de veldtekening namelijk een diameter van
circa vier millimeter (0,8 meter). Mogelijk zijn ze te grof ingetekend of betreft het een gat dat is
ontstaan toen de houten zuil werd verwijderd.
Bij feestelijke gelegenheden werden bloemenslingers tussen de zuilen gehangen, waaraan een
geschilderde versie in de kleedruimte van de Reuvensbaden herinnert. Ook werden wel aan een touw
theatermaskers opgehangen zoals die ook in Voorburg zijn gevonden. Aan de kant van buurhuis II.1
(Huis met de Hoekporticus) lijkt de vermoedelijke porticus niet door een schutting te zijn afgesloten.
Misschien was er een doorgang gemaakt om via het erf van de buren de straat te kunnen bereiken
zonder door het huis te moeten. Dat kon bijvoorbeeld nuttig zijn bij het legen van de beerput. Het
incomplete rechthoekige spoor in de tuin van het Voorburgse huis doet denken aan de vijver die
dergelijke siertuinen vaak opfleurde. Deze mogelijke waterpartij besloeg dan ongeveer 4,5 bij 6,5
meter (zo'n dertig procent van het erfoppervlak).769 Aan weerszijden was er dan nog met circa 0,75
meter precies genoeg loopruimte. De zuidelijke rand van de vijver lag onder de dakrand van de
tuinporticus, zodat het afstromende regenwater direct in de vijver terechtgekomen zou zijn (afb. 10.8).
Zo’n vier meter erachter lag een tonput. Deze was zoveel mogelijk zijwaarts tegen de schutting
geplaatst: de kuil die bij de aanleg ontstond raakt de schutting. In de “sterk verwoesten tonput” vond
Holwerda naast de frescofragmenten een aantal aardewerkfragmenten “die mogelijk een eindje in de
derde eeuw reiken”.770
Ook bij huis II.2 was helemaal achterop het erf tegen de schutting, het rechthoekige gat voor
waarschijnlijk de beerput gegraven. Deze bevond zich rechts achterin, en lag met zo’n zeven meter op
ruime afstand van de waterput. De afvalgaten waren links achterin geconcentreerd, dat is op
maximale afstand van de tonput. Versierd met tuinbeelden, een zitbank, buxusheggen en bijvoorbeeld
een stenen buitenaltaar - een geliefd attribuut in de Vesuviussteden - kon zo'n tuin een zekere allure
krijgen. In Pompeji stond een op de vijf huisaltaren op het erf en stonden er in enkele eenvoudige
tuinen ook zonnewijzers.
Indien gewenst was er op de erven onder een afdakje ook nog wel plaats voor een
buitentriclinium: een combinatie van drie aanligbedden (met ieder drie ligplaatsen) voor consumptie
van maaltijden tijdens zomerse dagen. In Pompeji staan nog verschillende voorbeelden.771 Soms werd
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ter verfraaiing de erfafscheiding beschilderd met planten en andere natuurlijke afbeeldingen om het
geheel optisch nog groter te maken. Daarvan zijn in Pompeji fraaie voorbeelden blootgelegd. Uit
kostenoverwegingen beperkte men zich vaak tot de achterwand omdat daarmee het doorkijkje van
deur tot tuin maximaal werd benut. In Nijmegen kwamen bij een officierswoning in het legioensfort
resten van mogelijk zo'n tuinschildering tevoorschijn. Afgebeeld waren bosjes met exotische vruchten
en dieren, waaronder pauwen die met hun prachtige veren pronkten. Tussen het struikgewas renden
kleine putti, gevleugelde naakte knaapjes, en er waren verschillende mensfiguren afgebeeld.772 Bij de
wat luxere inrichting van de woning paste de vondst van een bronzen bakje aangezien dit kostbaarder
was dan gewoon vaatwerk.773
Huis II.3 (Huis met de Doorgang)
Ook het volgende huis is aan de voorzijde open. Daarbij valt op dat het huis aan de achterzijde
onderling verbonden is met de achterzijde van buurhuis II.4. Omdat Holwerda slechts een klein deel
ervan opgroef, is niet zeker of de verbinding bestond uit deur(en) of een open doorgang. Constructief
is een oplossing met deuren het waarschijnlijkst. De situatie doet denken aan die bij de huisnummers
26 - 29 in insula V in Herculaneum (afb. 11.8). Met circa 13 meter zijn deze huizen in Herculaneum
bijna even diep als in Voorburg, en met hun breedte van circa 5 meter zijn ze aan de voorzijde maar
iets smaller. In Herculaneum zijn er sterke aanwijzingen dat ze het bezit waren van één eigenaar, wat
in Voorburg zoals aangegeven mogelijk ook het geval was.774 Helaas is het inwendige van dit
onderdeel nauwelijks onderzocht. Wel valt op dat de voorzijde gezien van de straat aan de linkerzijde
over een lengte van ruim twee meter is afgesloten. Het kan bijvoorbeeld een opstelruimte zijn die van
de straatzijde afgesloten moest blijven. Maar deze ruimte kan ook, net als in Herculaneum, plaats
hebben geboden aan een trap naar een etage.
Met de uitbouw aan de achterzijde zou het oppervlak van huis II.3 uitgebreid zijn van de standaard
negentig naar zo’n honderdtien vierkante meter. Bovendien verkreeg de bewoner hiermee toegang tot
beide erven. Dat verklaart mogelijk de plaatsing van de zuilen die hier een kleine drie meter uit de
achtergevel stonden en waarschijnlijk net als bij de buren van huis II.2 een afdakje steunden. Volgens
de tekening van Holwerda lieten de zuilen ronde paalgaten achter.775 Het lijkt vreemd dat er een zuil
precies op de grens tussen huis II.3 en II.4 staat, maar dat wordt begrijpelijk als er maar één
gezamenlijk erf was dat geheel toebehoorde aan huis II.3.
Er zijn meer aanwijzigen dat het gehele erf maar één gebruiker had. Op de eerste plaats is op het
erf verder geen duidelijke erfscheiding aangetroffen. Ook is er maar één waterput opgegraven, een
tonput.776 Aan de achterzijde is slechts één toilet aangetroffen, terwijl dit deel van het erf toch over de
volle breedte is opgegraven. Dat huis II.4 geen eigen erf had is ook daarin zichtbaar dat de huizen in
insula II bij de eerste aanleg geen aparte toegang tot het erf gehad lijken te hebben: in ieder geval in
de beginsituatie was het erf voor de bewoner van huis II.4 niet bereikbaar. En binnenshuis moet de
dwarsverbinding vanaf het begin bestaan hebben omdat Holwerda anders resten van de
oorspronkelijke wand aangetroffen zou hebben. Zoals eerder aangegeven, valt ook niet uit te sluiten
dat de constructie uit een latere fase stamt en dat het perceel aanvankelijk deels onbebouwd was. Dat
neemt niet weg dat, gezien de aanwezigheid van een porticus aan zowel de voorzijde als de
achterzijde, het zeer waarschijnlijk is dat in ieder geval in een later stadium deze huizen er wel
stonden.
Op zo’n anderhalve meter van de beerput is loodrecht op de achterschutting een dwarswand
zichtbaar die zo’n vijf meter lang is. Tot aan de dwarsschutting is de afstand ook zo’n vijf meter, wat
genoeg is voor een schuur of stal. Mogelijk bood het achtererf ruimte voor de combinatie van beerput
en stal, bijvoorbeeld voor varkens. Zo’n drie meter vóór deze constructie lag de tonput, die onder meer
gebruikt kan zijn voor de watervoorziening van de beesten.
Huis II.4 (Het verkleinde Huis)
In Voorburg is de oppervlakte van huis II.4 circa zeventig vierkante meter. Mogelijk stond hier een
winkel annex werkplaats van het type dat in de Vesuviussteden gemiddeld zo’n 75 vierkante meter
groot was.777 Maar het is in Voorburg gezien de vorm ook mogelijk dat het een grote ruimte was
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waarin bijvoorbeeld een vereniging was ondergebracht of een klaslokaal. Aan het eind van hoofdstuk
19 wordt aangegeven dat er in Voorburg ongeveer honderd kinderen geweest moeten zijn in de
leeftijdsgroep voor de lagere school, en dat steden van deze omvang vaak drie leraren hadden. Dat
zou klassen van dertig leerlingen betekenen. Deze konden bijvoorbeeld zittend op banken goed in de
ruimte terecht. In dat geval valt niet uit te sluiten dat er geen centrale haard was, in welk geval het
mogelijk was de verdiepingvloer over de gehele ruimte door te trekken en als bovenwoning te
benutten. Die zou bijvoorbeeld vanaf de straat toegankelijk geweest kunnen zijn via een
aangrenzende trap zoals die er mogelijk was aan de westkant van huis II.3.
Huis II.5 (Huis met de Wandpalen)
Delen van het aangrenzende Huis met de Wandpalen (huis II.5) zijn verspreid over 1914 en 1915
opgegraven. Dat maakt de plattegrond er niet duidelijker op. Het achterste deel van het erf was al in
1912 onderzocht. Bovendien is er volgens Holwerda het nodige verbouwd, wat de interpretatie verder
bemoeilijkt. Terwijl de huizen II.1 tot en met II.4 een gemeenschappelijke achtergevel hebben, valt op
dat de achtergevel van huis II.5 iets inspringt waardoor dit huis ongeveer een meter korter is. Het valt
verder op dat de achterschutting van dit huis ook iets verspringt. Omdat de wand van huis II.5 iets
korter is, is het huis waarschijnlijk later aangebouwd. Constructief gezien ligt het voor de hand zo’n
aanbouw iets te laten inspringen.
Een verschil met de huizen II.1 - 4 is de vrij ingrijpende verbouwing die plaatsgevonden lijkt te
hebben. Holwerda geeft op zijn opgravingskaart een deel van de verbouwingssporen een bruine kleur,
wat volgens zijn legenda een datering in het midden van de 2e eeuw zou betekenen. De basis van
deze datering is overigens onduidelijk. Bij de opgraving van 1914 is de oostelijke helft van het huis
opgegraven en was duidelijk te zien dat het huis in een aantal achter elkaar gelegen ruimtes was
onderverdeeld (afb. 10.2). Naast het gebruikelijke vertrek aan de voorkant en aan de achterkant, is er
ongeveer halverwege de woning ook een dwarswand zichtbaar waardoor het gebruikelijke grote
middelste vertrek uit twee kleinere ruimtes bestaat. Aan de voorzijde was in dezelfde hoek als bij huis
II.2 een “vrij ondiepe, geheel met houtskool gevulde vierkante plek” zichtbaar. Blijkens de plattegrond
was deze circa één bij één meter groot. Verder valt op dat parallel aan twee van de dwarswanden een
lichter gekleurd spoor loopt uit een andere bouwfase. Kennelijk zijn de tussenwanden bij een
verbouwing een paar decimeter van hun oorspronkelijke plaats opnieuw opgericht, of zijn extra
wanden geplaatst om bijvoorbeeld een bovenverdieping te dragen.778 Het volgende opgravingsjaar is
de westelijke helft van het huis opgegraven. Daarbij zijn wederom sporen van een verbouwing
aangetroffen. De plattegrond is niet eenduidig te interpreteren. Duidelijk is in ieder geval dat de
dwarsmuren niet over de gehele breedte van het huis doorliepen. Ook hier was er, vanaf de straat
gezien, aan de linkerkant kennelijk een gang van de voorzijde naar de achterzijde van het huis (afb.
10.2 en detail afb. 10.3). Rechts lagen achter de voorste ruimte kennelijk drie kamers achter elkaar
met een breedte van drie tot vier meter. In de gang was aan de achterzijde mogelijk in de
noordwesthoek een kleine ruimte die een trap naar de bovenverdieping bevat kan hebben, hoewel
niet duidelijk is uit welke fase deze constructie dateert.
Bij het in 1912 opgegraven erf valt op dat de gezamenlijke afscheidingsschutting met Het
verkleinde Huis (huis II.4) zeer schuin loopt en precies eindigt bij het punt waar de achterschutting
verspringt. Het lijkt erop dat bij de vermoedelijk iets vroegere bouw van dit huis de schutting vrij schuin
is geplaatst ten koste van het kavel van het Huis met de Wandpalen. Dat lijkt vreemd, maar dergelijke
scheve constructies zijn vrij gebruikelijk in Romeinse steden, ook elders in Voorburg. Gevolg was wel
dat het achtererf van het Huis met de Wandpalen vrij smal werd. Dat verklaart mogelijk dat vanaf het
begin het naastgelegen kavel II.6 bij dit huis is gevoegd. Waar namelijk aangrenzend huis II.6 valt te
verwachten, lijkt daar vanaf het begin géén huis gestaan te hebben. Ook ontbreekt een
afscheidingsschutting tussen beide percelen. Verder zijn op het achtererf ook maar één mogelijke
beerput en één waterput aangetroffen, welke laatste zo dicht mogelijk tegen de schutting was
aangelegd.779 Aan de voorkant van het huis heeft het erf daardoor een dubbele breedte van circa
twaalf meter, terwijl de achterzijde van het erf ongeveer zeven meter breed is. Het ziet er naar uit dat
de rechterhelft van kavel II.6 is gebruikt als doorgang naar het achtererf. De linkerhelft is gevuld met
kleine bouwsels en - in een later stadium - een waterput (afb. 11.9). Dat deze bouwsels niet tegen het
Huis met de Wandpalen zijn aangebouwd, kan betekenen dat zich daar in de gevel een deur bevond
die vrijgehouden moest worden. Aan de straatzijde bevond zich in ieder geval geen grote opening
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zoals bij de eerder besproken huizen in insula II. Misschien was ten behoeve van een efficiënt
ruimtegebruik de deur hier niet aan de voorzijde van het huis aangebracht, maar aan de zijkant.780
Gezien de ligging dichtbij een belangrijke stadspoort, doet de ietwat afwijkende bouwwijze van
huis II.5 met verschillende kamers denken aan de herbergen zoals die in onder meer de
Vesuviussteden bij voorkeur dichtbij de stadspoorten lagen. Zo merkt Kleberg op dat van de twintig
vermoedelijke herbergen in Pompeji, er dertien (tweederde) vlakbij een poort liggen. Op die manier
kon men als eerste de reizigers opvangen. Vaak bevonden zich bij de nabij de stadspoort gelegen
herbergen ook stallen voor rijdieren en lastdieren, en ruimtes voor wagens.781 Met het aangrenzende
kavel vormt het Huis met de Wandpalen een uitstekende plek voor een dergelijk hospitium, eventueel
met een stal (stabulum). De aanbouw tegen het hierna te bespreken Vrijstaand huis met de
Haardplaats (huis II.7) versmalt de doorgang weliswaar van zes tot ruim drie meter, maar dat is nog
steeds voldoende voor het passeren van een wagen. Misschien was deze aanbouw van circa 2 bij 3,5
meter een stal voor kleine rijdieren. Vitruvius adviseert een staldiepte van zeven voet (2,1 meter) en
een breedte tussen de tien en vijftien voet (3 tot 4,5 meter), maten die goed overeenkomen met de
Voorburgse sporen.782 Later zijn de sporen (deels) vergraven bij de aanleg van een waterput die
bijvoorbeeld kan zijn gebruikt om de dieren van drinkwater te voorzien (afb. 11.9).783 Op het achtererf
lag halverwege ook een tonput.784
Het interieur van het Huis met de Wandpalen zou goed passen bij een functie als herberg. De
kamers waren circa tien vierkante meter groot, een maat die ook voorkomt bij herbergen in het
Engelse Chesterholm (Vindolanda), het Duitse Gellep en Pompeji.785 Ook de ligging van de kamers
tegen de gezamenlijke muur met het Verkleinde Huis (huis II.4) is logisch omdat daar geen ramen
aanwezig waren, wat ideaal is voor een slaapkamer. De gang waaraan dergelijke kamers vaak lagen,
kon daarentegen wel van buitenaf worden verlicht.786 Verder bood dit in de winter de beste warmteisolatie. Met een volledige bovenetage was er namelijk geen ruimte voor een eigen haardvuur per
kamer. Klassieke auteurs melden dat het interieur van dergelijke slaapvertrekken zich beperkte tot een
bed, met eronder een po, welke werd geleegd in de mestputten op het erf.787 De Voorburgse kamers
waren royaal genoeg voor het plaatsen van meerdere bedden, bijvoorbeeld drie bedden in een Lvormige opstelling. En als een centrale ruimte met haard ontbrak, was er op de etage ook nog eens
plaats voor drie van dergelijke kamers. Zoals verderop aangegeven waren er mogelijk aan de
voorzijde nog een of twee extra kamers boven de eetruimte en porticus. Met in totaal zes tot acht
slaapkamers en twee tot drie bedden per kamer, was er dan ruimte voor twaalf tot vierentwintig gasten
tegelijk.
De ruimte aan de straatzijde is groter en bevat in de hoek een mogelijke opslag voor houtskool.
Het was gebruikelijk dat de eetruimte zich aan de voorzijde van de herberg bevond. Het vertrek was
circa 25 vierkante meter groot, vergelijkbaar bijvoorbeeld met een dergelijke ruimte in de herberg van
Chesterholm. Indien daarvan een vijfde voor de keuken in beslag werd genomen, was er circa 20
vierkante meter zitruimte. Voor bedrijfsrestaurants geldt tegenwoordig als vuistregel dat er per gast
0,75 tot 1 vierkante meter beschikbaar is, in welk geval er plaats zou zijn voor 20 tot 25 personen
tegelijk. Dat zou goed aansluiten bij de geschatte slaapcapaciteit. De eetvoorziening kan tevens zijn
gebruikt voor algemeen publiek omdat de gasten niet voortdurend in de eetruimte verbleven. Gezien
de bij deze functie te verwachten haard, passend bij de vermoedelijke opslagplek voor brandstof,
ontbrak hier mogelijk een verdiepingsvloer. Voordeel daarvan was dat de ruimte extra verlicht kon
worden met hoge straatvensters. Bovendien kon van hieruit een trap naar de bovenkamers voeren.
Maar het is ook denkbaar dat de trap zich achterin de gang bevond en de voorzijde ook voor een
bovenkamer werd benut. Deze kamer kon eventueel in de zuidwesthoek van de etage liggen als de
daar vermoedelijk ook aanwezige gang in het noorden op de kamer aansloot. Dat bood dan de
mogelijkheid boven het fornuis wel een circa twee meter brede ruimte tot aan het dak vrij te houden.
Het is ook nog denkbaar dat net als in Pompeji en Herculaneum soms het geval is, de voorste kamer
naar de straat was uitgebouwd en tot aan de zuilen van de porticus was doorgetrokken. Dat zou
eventueel de extra paalkuil bij de porticus kunnen verklaren omdat zo’n bovenbouw een extra
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belasting vormde. Maar het is ook denkbaar dat bij de zoals aangegeven waarschijnlijk wat latere
bouw van huis II.5 een extra porticuszuil is geplaatst omdat de bestaande hoekzuil van huis II.4 niet
gebruikt kon of mocht worden.
De structuur van het geheel doet sterk denken aan het bekende hospitium van Hermetis in
Pompeji. Ook daar is er een brede doorgang naar het achtererf, met ernaast het onderkomen voor de
gasten. Dat bestaat uit een eetruimte aan de voorzijde van het pand, met erachter de
slaapvertrekken.788 Hoewel goed mogelijk, is de herberg-functie voor het Huis met de Wandpalen
overigens niet bewezen. In onder meer Herculaneum zijn ook woonhuizen bekend met een
doorlopende gang en een vergelijkbare huisbreedte.789
Huis II.7 (Vrijstaand huis met de Haardplaats)
In 1915 trof Holwerda ter hoogte van het op de hoek gelegen vrijstaande huis II.7 “zeker twee
bouwperioden” aan, waarover hij verder weinig details verschaft. Het Romeinse maaiveld lag met circa
0,6 meter boven NAP hier maar zo’n twee decimeter boven het opgravingsvlak.790 Daardoor waren
details zichtbaar die elders in insula II waren vergraven. Het oudste gebouw had de gebruikelijke
maten: een breedte van circa twintig voet bij een diepte van circa vijftig voet. Ook is het gebruikelijke
voorvertrek zichtbaar en aan de achterzijde links het vertrek met ernaast een gang naar het achtererf.
Een kuil van circa twee bij twee meter precies in het midden van het huis kan gezien de ligging het
restant van een haardplaats zijn geweest.791 Holwerda geeft de plek op zijn kaart een roze kleur, wat
zou betekenen dat deze uit de eerste fase van Forum Hadriani zou stammen. In dat geval zou de
mogelijke haardplaats in de beginfase van het huis zijn aangelegd. Maar het is onzeker waarop
Holwerda zijn datering baseert. Overigens kan hier, recht onder de nok, ook een nokstaander gestaan
hebben. Holwerda zou dan het paalgat van deze staander niet geregistreerd hebben, vergelijkbaar
met de situatie bij de straatporticus van dit rijtje huizen in insula II.
Bijzonder is vooral dat het huis vrijstaand is. Gezien de langgerekte vorm had het huis wellicht een
eigen zadeldak met de daknok loodrecht op de weg, dus afwijkend van de gebruikelijke bouwwijze
voor rijenhuizen. Dat verklaart wellicht de stevigheid van de wanden rondom, die zich laat afleiden uit
de relatief grotere breedte van de greppels. Verder loopt aan de westkant, parallel aan de buitenmuur,
op iets minder dan een meter afstand evenwijdig aan de dakrand, een spoor dat zeer goed als
druipgoot voor de dakrand kan hebben gediend. Op de opgravingskaart noemt Holwerda het een
“afvoergreppel”. De bodem zou zich op 25 centimeter beneden NAP bevinden. Dat is bijna 0,9 meter
onder het loopniveau en vrij diep voor een druipgoot. Het past eerder bij een gecombineerde functie
waarin de afvoergreppel tevens het water van de dakrand opving. Zo’n afvoerfunctie zou verklaren dat
het spoor naar het noorden na het huis (en dakrand) nog verder doorliep, waarbij Holwerda helaas het
achterliggende stuk niet heeft opgegraven. Aan de oostkant van het huis bevond zich zoals eerder
aangegeven mogelijk een aangebouwde stal of schuur.792 Van het erf is slechts een klein deel
opgegraven, wat wellicht verklaart dat de gebruikelijke waterput en toilet niet is teruggevonden.
Hierboven is bij de bespreking van de erven wel aangegeven dat Holwerda op dit achtererf mogelijk
resten van een oven heeft gevonden.
Holwerda geeft op zijn opgravingskaart het huis de gele kleur die past bij de periode van Forum
Hadriani, maar geeft geen nadere datering binnen deze ruime periode. Gezien de standaardindeling
van de woning is een samenhang met de eerste aanleg van rijenhuizen aannemelijk. Dit temeer
omdat de sporen deels doorgraven zijn door de resten van een jonger “vrij klein gebouw”. Deze
constructie is slechts drie meter breed en zo’n acht meter lang. Blijkens de bruine kleur op de
opgravingskaart dateert Holwerda deze aanpassing in het midden van de 2e eeuw. Dat suggereert dat
het eerste huis zelf ouder is.793 Of bij deze verbouwing het huis volledig is verdwenen, valt lastig te
bepalen.
Wat bij de zojuist besproken zuidelijke rij huizen opviel, was dat van de zes huizen er drie of vier
een grote opening aan de straatzijde hebben, wat karakteristiek is voor winkels en kroegen. Dat past
bij het beeld in andere Romeinse steden, waar dit soort activiteiten zich langs de hoofdstraten
concentreerden.794 De huizen in het noorden van insula II lagen niet aan de hoofdweg, wat het
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aannemelijk maakt dat er relatief minder winkels waren.795 Inderdaad valt op dat een groter aantal
huizen een gesloten front vertoont. Holwerda dacht bij de open voorzijde niet aan een commerciële
functie maar aan een woonfunctie gezien de vondst van “kralen van vrouwelijke sieraden”.796 Maar die
vormen daarvoor geen bewijs. Volgens Holwerda zijn in het noorden van insula II “alle meer oostelijk
gelegen gebouwen in hun grondplan vrijwel onveranderd gebleven; hoogstens zal men een enkel
vreemd paalgat of greppeltje als latere reparatie kunnen verklaren”.797 Ook hier zou dus bij een aantal
woningen sprake kunnen zijn van huurwoningen.
Huis II.8A (Hoekhuis met de kleine Kamers)
Bij de bewoning van kavel II.8 kan er bewoningscontinuïteit zijn geweest vanaf de voorgaande
Domitiaanse nederzetting. Aan de overzijde van de weg, in insula I, lijkt immers een aantal huizen uit
de Domitiaanse nederzetting na de stichting van Forum Hadriani nog enige tijd in gebruik gebleven te
zijn. Oorzaak kan zijn geweest dat het niet mogelijk was in één keer nieuwe huizen voor alle
bestaande bewoners te bouwen. Holwerda vond een spoor dat schuin over het erf van huis 8 liep. Op
de ouderdom wijst de richting van de greppel omdat die hetzelfde is als die uit de oudere Domitiaanse
periode. Daarbij bevond zich onder de scherven ook vrij vroeg materiaal zoals een “vrij vroeg eerste
eeuwsch kurkurnfragment, verder een enkel kanfragment, gelijkenis vertoonende met het Neronische
stuk uit Hofheim”.798 Op zich is de aanwezigheid van zo’n ouder spoor niets bijzonders. Maar het
opmerkelijke is dat deze greppel in de tijd van Forum Hadriani kennelijk zijn functie behield. Bij de
bouw van de oostelijk gelegen huizen lijkt namelijk met het bestaan van de greppel rekening
gehouden te zijn. Dat is zichtbaar aan een kleine ombuiging in de achterwand. En bij huis II.8 zelf sluit
een doorgangsruimte op dit oude spoor aan.
Holwerda schrijft over de oude constructie: “De greppel zelf is komvormig tot een diepte van – 32
A.P., dat is ongeveer 110 cm. beneden den ouden beganen grond. Op den bodem van de kom ging
echter de gemengde vulling nog dieper tot plm. 50 – A.P., terwijl zich duidelijk een reeks paalgaatjes
aftekende”. Daarbij merkt Holwerda op dat “vulling en vorm van het hoogere deel van de greppel haar
als afvoergreppel schijnen te typeren”, terwijl er ook “eenmaal palen in hadden gestaan”.
Van de in 1912 opgegraven bijbehorende woning II.8 uit de tijd van Forum Hadriani zijn volgens
Holwerda twee bouwfasen bewaard gebleven. Zoals eerder aangegeven werd dit perceel bij de
stichting van Forum Hadriani waarschijnlijk als een van de laatste in de insula in gebruik genomen.
Dat zou mede verklaren dat het perceel is gescheiden van het aangrenzende oostelijke blok huizen:
de elders in insula II gebruikelijke gemeenschappelijke wand (paries communis) met het
aangrenzende Huis met de Voorkamer (huis II.9) ontbreekt. In plaats daarvan hebben de twee
buurhuizen ieder een eigen buitenwand met ertussen een smalle tussenruimte. Voor een dergelijke
tussenruimte (ambitus) was in Romeinse steden wettelijk een afstand van 2,5 voet voorgeschreven.799
Dat komt redelijk goed overeen met de situatie in insula II. In de Middeleeuwen diende een dergelijke
‘steeg’ voor ontwatering en het bereikbaar maken van het achtererf.800 Die functie zal in de Romeinse
tijd niet anders zijn geweest. Tussen de twee ambitus-wanden liep vaak een druipgoot die het
regenwater van de daken kon opvangen.
Het huis lijkt circa negen meter breed met een ingang in het midden. Direct langs de dubbele
wand ligt een van voor naar achteren doorlopende ruimte met een breedte van zo’n drie meter. Aan
de achterzijde lijkt deze ruimte precies aan te sluiten op het oudere spoor uit de Domitiaanse periode.
Bijzonder aan de rest van het huis is dat op de plaats van de gebruikelijke achterkamer een kleiner
vertrek ligt met een binnenmaat van circa één bij bijna drie meter. Het zou een trapkamer voor een
trap naar boven kunnen zijn.
Er zijn aanwijzingen dat dit huis een dak met de nok loodrecht op de straat had. Het
aangrenzende rijtje huizen aan de oostkant had vermoedelijk een gemeenschappelijk dak waarvan
het water aan de voor- en achterzijde werd afgevoerd. De noodzaak van zijwaartse afwatering heeft
dus waarschijnlijk te maken met het vrijstaande huis II.8. Dat huis had kennelijk een dak met de nok
loodrecht op de straat zodat het regenwater zijwaarts naar de ambitus afstroomde. Dat verklaart
tevens waarom aan de andere zijde van het huis, aan de westkant, een goot loopt, mogelijk parallel
aan de dakrand (afb. 11.10). Bij de achterhoek van het huis kwam deze goot uit in een bredere
greppel die in de richting van de achterschutting liep. Halverwege de goot sloot er loodrecht een
greppel van het achtererf op aan. Op circa vijftien meter van het huis mondde de brede greppel uit in
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“een zeer ondiepe houten put, waarvan slechts zeer geringe houtresten bewaard waren”. Uit de bij de
aanleg gegraven kuil kwam “vooral veel Germaansch aardewerk” en verder “een slank geprofileerde
grijze rand, fijne ruwwandige scherven en een groote kruikvoet met goeden standring”. Op die basis
dateert Holwerda de put in “het eerste begin van de tweede eeuw”. De put bleef gezien de vulling tot
halverwege de 2e eeuw in gebruik, dus tot het moment dat vermoedelijk het nieuwe vrijstaande huis
uit de tweede fase werd gebouwd.801 Uit de put zelf kwamen onder meer “een Hadrianische kruikhals”
en enkele stukjes uit het midden van de 2de eeuw”. Holwerda concludeerde dat niets erop wijst “dat de
put langer dan het midden van de 2de eeuw heeft open gelegen”.802 Het terrein liep in de richting van
de put af zodat de greppels er kennelijk water naar afvoerden.803 Dat water was waarschijnlijk
afkomstig van het dak en het erf. Net als bij hoekhuis II.1 ligt de put aan de kant van de randweg. Een
en ander doet denken aan de situatie in insula I waar bij het Huis van Tiberius (huis I.1) en het Huis
met de Victor-schaal (huis I.2) eveneens een greppel in een waterput uitmondt. Een zeer goed
bewaard gebleven voorbeeld van een afvoer die zo uitkwam in een waterput is in Alphen aan den Rijn
opgegraven.804
Rond de tijd van de stichting van Forum Hadriani zijn er nog meer activiteiten op het achtererf van
huis II.8 geweest. Zo waren er “een aantal grootere gaten” die even diep waren als de oude greppel
en die werden doorsneden door jongere sporen. Van de “vrij rijken inhoud aan aardewerkscherven”
vormde “de hoofdmassa Germaansch aardewerk, waaronder een enkel glanzend stuk met ingestoken
versiering”. Het betrof verder onder meer van terra sigillata “een bordfragment vroeg 2de eeuwsche
vorm van Drag 31 (onduidelijk merk)”, gevernisd aardewerk “uit Flavisch-Trajanischen tijd”, een “mooi
Flavisch Trajaansche kanvorm”, verder “mooie platte urnranden uit het eind 1e of begin 2de eeuw” en
“een mooi kruikhalsje, zonder twijfel Trajaansch”.805 Uit dezelfde periode stamt een groot diep gat
(“diepte tot 63 – A.P.”) dat zich halverwege de oude greppel bevond. “In het midden daarvan waren
nog duidelijk resten van een paal zichtbaar” aldus Holwerda.
Huis II.8B (Vrijstaand huis met de Uitbouw)
In de tweede bouwfase (“een nieuwe bouw”) was wederom sprake van een vrijstaand huis (afb.
11.11). Het betrof een “lateren leembouw”. Daarvan gingen als gevolg van de hogere ligging de
greppels “minder diep”, wat resulteerde in “zeer onvolledige sporen”.806 Holwerda merkt op dat ze de
greppels van het voorgaande gebouw doorsnijden en constateert “dat de enkele fragmenten, die met
zekerheid uit deze leemsporen zelf tevoorschijn kwamen, latere tweedeëeuwsche stukken waren”.
Daarom veronderstelt hij naar analogie van de verbouwingen elders, dat het huis halverwege de 2e
eeuw is ontstaan. Vermoedelijk was die datering mede gebaseerd op het feit dat een oudere waterput
halverwege de 2e eeuw buiten gebruik raakte. Dat past bij een datering van de nieuwe aanleg in het
midden van de 2e eeuw.807
Het vrijstaande huis is van het langgerekte type dat karakteristiek is voor wegdorpen en dorpen bij
forten. Ze komen vrijstaand vooral in het noorden van het rijk voor. Het is dus een huisvorm met een
sterke noordelijke invloed.808 Dit in tegenstelling tot de aan elkaar gebouwde huizen uit de beginfase
van insula II die – met een vergelijkbare indeling - ook voorkwamen in onder meer Herculaneum. De
breedte van het Huis met de Uitbouw bedroeg ongeveer zes meter (20 voet). Het stak zo’n vier meter
(15 voet) verder naar achteren dan de oudere huizen in de insula. De lengte tot aan de straat bedroeg
dus ruim negentien meter (65 voet). De voorste zone en de middenzone hebben vergelijkbare maten
als bij de oudere huizen zodat de uitbreiding ten gunste van het achterste vertrek kwam.809
Ongetwijfeld had het vrijstaande huis een eigen dak met de nok loodrecht op de straat . Aan de
voorzijde bevond zich mogelijk een stoep. Juist ter hoogte van de hoekpunten van de nieuwe woning
zijn namelijk rechthoekige gaten zichtbaar. Ertussen lopen sporen van een mogelijke beschoeiing van
de stoeprand zoals die ook in het zuiden van insula II is aangetroffen. De stoep was dan zo’n twee
meter breed.810
De rechthoekige gaten kunnen van een afdakje zijn geweest. Dat het speciaal voor dit huis is
gebouwd blijkt uit het feit dat de paalgaten tegenover de twee hoeken van de voorgevel staan. Of in
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het noorden van insula II de andere huizen van een dergelijke porticus waren voorzien valt moeilijk na
te gaan omdat Holwerda dit deel niet heeft opgegraven. Aan de voorzijde van huis II.12, het enige
huis waar de ruimte van de stoep wel is opgegraven, zijn geen sporen van porticuszuilen
aangetroffen. De situatie in Pompeji illustreert dat de bouw van een porticus zeker geen vaste regel
was. Er waren ook afdakjes of balkons zonder zuilen, terwijl vooral buiten de hoofdstraten veel
stoepdelen geheel onoverdekt bleven.811 Dat in het noorden van insula II minder winkelend publiek
langskwam, maakte de noodzaak van een zuilengalerij minder dwingend.
Net als bij het vorige huis, liep aan de westkant van het Vrijstaand het met de Uitbouw een
greppel. Deze “eenigzins slingerende breede afvoergreppel” kwam nu al bij de achterzijde van het
huis uit in een waterput die net als het huis rond het midden van de 2e eeuw was aangelegd (afb.
11.10 en 11.11). In de slingerende afvoergreppel vond Holwerda “de bekende later tweedeëeuwsche
en derdeëewsche scherven”. Deze put werd blijkens de vulling gebruikt gedurende “de latere
vestingperiode”. Het was “een dubbele houten tonput” gevormd door “twee uit duigen bestaande
tonnen in elkaar sluitend”.812 Gezien de breedte van de greppel is het denkbaar dat regenwater van de
straat werd verzameld. Overigens vond Holwerda in de waterput “vele dierbeenderen”.813 Als deze er
al tijdens het gebruik in terecht zijn gekomen, zal het water niet zijn gedronken.
Holwerda vond resten van brand. De “greppels waren met een helder geelbruine massa, de
overblijfselen van verbrand leem, gevuld. Deze verbrande leem bevond zich ook in groote massa in
den bovengrond boven deze sporen”.814 Dat laatste suggereert dat het gaat om de brand die een
einde maakte aan de bewoning van het huis. De greppelsporen bij het huis met onder meer scherven
uit de 3e eeuw, suggereren dat het huis tot in de 3e eeuw is gebruikt en dat de brand dus waarschijnlijk
pas in de loop van die eeuw uitbrak.
Huis II.9 (Huis met de Voorkamer)
Dit huis grenst met een ambitus aan huis II.8. Het is aan de aangrenzende huizen II.10 - 12
vastgebouwd. Aan de voorzijde bevindt zich vanaf de straat gezien rechts de gebruikelijke voorkamer,
maar dan aan de voorzijde zonder grote opening. Links bevindt zich de gebruikelijke doorgang met
een breedte van ruim twee meter. Het middendeel bestaat overeenkomstig het basismodel uit een
open ruimte. Van de achterzijde is maar weinig opgegraven, maar aan de achterwand zijn op de
opgravingsplattegrond geen sporen van een achterkamer zichtbaar. Het valt niet uit te sluiten dat de
sporen in het opgegraven vlak niet zichtbaar waren, bijvoorbeeld doordat de kamer tegen de
achterwand een deuropening had.
Het achtererf wordt doorkruist door het eerder genoemd schuine spoor uit de Domitiaanse
periode. Misschien was het gezien de daarin aanwezige paalgaten aanvankelijk een schuin lopende
erfscheiding zoals het tegenoverliggende Huis met de Wandpalen (huis II.5) er ook een gehad lijkt te
hebben. Deze constructie is volgens Holwerda uiterlijk halverwege de 2e eeuw buiten gebruik geraakt
toen op het naburige kavel II.8 het hierboven besproken nieuwe vrijstaande huis werd gebouwd. In
een latere fase is op de grens met huis II.8 een normale rechte erfscheiding aangelegd. Deze
doorsnijdt het standspoor van een kennelijk oudere dwarsschutting die met een aparte toegang tot het
achtererf te maken kan hebben. De achterzijde is slechts voor een klein deel opgegraven, wat
mogelijk verklaart dat er geen waterput is aangetroffen.
Huis II.10 (Huis met de kromme Achterwand)
Dit huis is aan de voorzijde geheel gesloten. Mede omdat het slechts gedeeltelijk is opgegraven, is
van de verdere indeling weinig bekend. Zoals eerder aangegeven vertoont de achtergevel een
kromming die mogelijk het gevolg is van een correctie tijdens de bouw. Ook de achterzijde van het erf
is slechts voor een klein deel opgegraven, waardoor mogelijk een waterput is gemist. Links achterin
zijn mogelijk sporen van een schuurtje zichtbaar.
Huis II.11 (Huis met de Straatput)
Interessant is de tonput in het voorste deel van het huis. De waterput ligt vanaf de straat gezien
rechts, dat wil zeggen de plaats waar zich in de basisindeling het voorste vertrek bevindt. Links is de
gebruikelijke ruimte voor een doorgang naar de achterwoning. De gepubliceerde
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opgravingsplattegrond van Holwerda wekt de indruk dat de put ouder is dan het huis. De wand van
het huis lijkt namelijk de voor de put gegraven kuil te snijden. Maar Holwerda merkt op dat de put
“bijna uitsluitend late scherven” bevatte uit de 2e eeuw. Dat zou betekenen dat de put tot ruim na de
bouw van de huizen in gebruik is gebleven. Het is daarom aannemelijker dat de waterput uit de
vroegste fase van het bouwproject dateert. Op de veldtekening lijkt het gat voor de put aanvankelijk
kleiner getekend te zijn zodat wellicht sprake is van een onjuiste correctie.815 De ruimte met de tonput
is vanuit de zij-ingang toegankelijk. Kennelijk was er zo dicht bij de straat behoefte aan water, wat met
het beroep van de bewoner te maken kan hebben. In de Vesuviussteden en Ostia worden vaak bij
kroegen watervoorzieningen aangetroffen, onder meer gebruikt om de wijn met water aan te lengen
en drinkbekers te spoelen.816 Bij de ingang is evenwijdig aan de zijmuur een rij van zeven palen
aangebracht met een onderlinge afstand van ongeveer een halve meter. Ze stonden zo’n driekwart
meter uit de muur en kunnen het restant van een trap naar boven zijn. Met de gebruikelijke traphelling
van circa 45 graden was de lengte van ruim drie meter namelijk precies voldoende om op ongeveer
drie meter hoogte een bovenkamer te bereiken, terwijl de breedte ook goed bij een trap past.817 Maar
bewezen is de functie als trap niet.
Achter het voorste deel lag niet de gebruikelijke open ruimte, maar een ruim drie meter brede
kamer. In het achterste deel van het huis, waarvan maar weinig is opgegraven, lijken ook kamers te
liggen. Het achtererf is slechts voor een klein deel opgegraven, wat kan verklaren dat er geen
waterput is aangetroffen.
Huis II.12 (Huis zonder Kamers)
Bij dit huis is bij uitzondering ook aan de straatzijde gegraven zonder dat daar sporen zijn
aangetroffen. Het ziet er dus naar uit dat in ieder geval hier geen porticus aanwezig was. Het huis zelf
heeft aan de voorzijde een gesloten front. Van het interieur is weinig bekend, mede omdat slechts een
beperkt deel is opgegraven. Verder tekenden de sporen aan deze kant van het weiland zich minder
duidelijk af (van de aangrenzende huizen is zelfs niets teruggevonden). Sporen van lichtgefundeerde
binnenwanden kunnen dus verdwenen zijn.818 Aan de achterzijde valt misschien de wand van een
kamer te onderscheiden. Tegen de achterzijde van het huis is een mogelijke aanbouw zichtbaar met
een breedte van ruim twee meter. Zoals besproken bij het Huis met de Wandpalen past dat bij de
diepte van een stal. Op het erf zijn sporen tevoorschijn gekomen waarvan de betekenis onduidelijk is.
Ook dit erf is niet volledig opgegraven wat kan verklaren dat geen waterput is teruggevonden.
Huis II.13/14
Ter hoogte van deze kavels, aan de oostkant van de insula, was de grond “door afgraving van zand
onder de kultuurlaag verlaagd”. Holwerda schrijft daar verder over: “Aan de Oostzijde loopen de
sporen daar te niet; immers, evenals we dat vorige jaren konden constateeren, zoo bleek ook dit jaar
weer dat het terrein aan de zijde van de [aangrenzende] buitenplaats Arentsburg aanmerkelijk was
verlaagd, waarbij alle vroegere sporen zijn vergraven”.819 Mogelijk had dit te maken met de oude
oprijlaan die hier ooit heeft gelegen. De aanwezigheid van nog twee bouwkavels is gebaseerd op de
beschikbare ruimte, maar is verder zuiver hypothetisch.
De vondsten in insula II
Holwerda heeft slechts zeer beperkt de vindplaats van vondsten vastgelegd. Het is wat dat betreft een
geluk dat hij in 1912 alleen onderzoek deed in insula II en het aangrenzende deel van de ommuring.
De in het verslag over 1912 genoemde vondsten zijn dus grotendeels uit insula II afkomstig, en wel
van de toen opgegraven noordelijke rij huizen met bijbehorende erven, en het achterste gedeelte van
de achtererven van de zuidelijke rij huizen. Daarbij zijn de baksteenstempels “vooral in den Z.O. hoek
van het door ons ontgraven terrein gevonden”. Misschien is er een verband met de daar aangetroffen
restanten van de weg.820
Fraai is een ruim dertien centimeter hoog pijpaarden beeldje van een zittende Minerva, gezien de
techniek afkomstig uit het Rijn-Moezel gebied. Holwerda geeft expliciet aan dat het beeldje, waarvan
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alleen het hoofd ontbreekt, uit een afvalkuil afkomstig was.821 Er kwamen in 1912 zestien munten
tevoorschijn, waaronder een denarius van Hadrianus en een bronzen munt van Faustina. Verder van
brons een gedeelte van een dierenkop, een fragment van een steelpan, drie gewone fibulae uit de 2e
eeuw en een radfibula ingelegd met blauw email en rode en witte stippen. Verder een oorspronkelijk
verzilverde bronzen gesp, bronzen knoppen en handvaten van brons. Er kwam een flink aantal kralen
tevoorschijn, waaronder vergulde glazen kraaltjes van een kleine ketting. Van been is een flink aantal
speelschijfjes gevonden, een schrijfstift (stylus) en een stuk van een mesheft. Met name in de
afvalgaten is veel aardewerk gevonden dat deels nog viel te restaureren. In het Huis met het natte
Fresco is een bronzen bakje opgegraven.822
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H 12 GROTERE WONINGEN (INSULA VIII)
Er waren ‘steenrijke’ inwoners van Forum Hadriani die zich een huis konden permitteren dat
(gedeeltelijk) in steen was uitgevoerd. Zo lag dichtbij het centrum in insula VIII een woonblok met
rijenhuizen dat zich geleidelijk in steen zou ontwikkelen. Dit door Reuvens in het begin van de 19e
eeuw opgegraven complex is interessant omdat het de ontwikkeling toont naar (deels) in steen
uitgevoerde rijenhuizen. Daarbij zijn details bewaard gebleven die uniek zijn voor Romeins ZuidHolland, zoals stenen deuropeningen, haardplaatsen, kelders, particuliere rioleringen,
muurschilderingen die door Reuvens nog op hun oorspronkelijke plaatst werden aangetroffen en een
goed bewaard gebleven stenen zuil. Eerst wordt kort gekeken naar de schamele resten van de
bebouwing uit de beginperiode van Forum Hadriani. Daarna wordt een uitgebreid overzicht gegeven
van de huizen uit het laatste deel van de 2e eeuw die wel goed bekend zijn. Vervolgens komen de
afzonderlijke huizen aan bod.
De oudste bebouwing
Reuvens trof een brandlaag aan die het onderzochte deel van insula VIII bedekt en vermoedelijk
dateert uit de tweede helft van de 2e eeuw of nog iets later. Dat leert onderstaande analyse van de
gegevens. Reuvens deed de “bevinding …dat de fundamenten … op asch liggen”.823 Daarbij was
naast as ook sprake van resten houtskool en puin. De door hem opgegraven huizen van insula VIII
lagen “op kleigrond, aangehoogd met houtskool, asch, heele of fijn gestooten pannen en potwerk, en
zelfs oester- en mossel-schelpen en dierenbeenderen”. Het was een tot twee decimeter dikke
brandlaag die zich “over derzelfs geheel” uitstrekte.824 De laag heeft in het profiel een rode kleur wat
strookt met de vermelding van de aanwezigheid van “grove roode puin”. Daaronder bevond zich naast
baksteen mogelijk ook verbrand leem zoals Holwerda dat in insula II in een brandlaag had gevonden.
Het is uniek dat Reuvens van deze laag al een ongeveer 44 meter lang profiel liet tekenen. Het gaat
om een wetenschappelijke techniek die in de archeologie pas veel later gemeengoed zou worden
(afb. 12.1). Uit dit profiel (circa 1 : 40) valt af te leiden dat de brand van het gebouw waarschijnlijk
ophield bij de oorspronkelijke hoofdweg (cardo maximus). De circa twee decimeter dikke laag van
verbrand puin ontbreekt namelijk ter plaatse van de oude cardo maximus en oostelijker waar alleen
een dun zwart spoor resteert. Kennelijk brandden gebouwen tot aan de oorspronkelijke cardo
maximus af. Daarna is deze weg overbouwd geraakt. Dat was vermoedelijk mogelijk doordat aan de
oostzijde van de weg extra ruimte was ontstaan. In hoofdstuk 7 is aangegeven dat deze
stadsuitbreiding mogelijk aan het eind van de 2e eeuw of nog waarschijnlijker in het begin van de 3e
eeuw plaatsvond. De brand heeft wellicht voor deze uitbreiding gewoed. Dat kan direct voor de
stadsuitbreiding zijn geweest, maar ook enige tijd daarvoor. In het westelijke deel van de oude cardo
maximus zijn waarschijnlijk na de stadsuitbreiding de verschoven voorzijdes van huizen aangelegd,
inclusief een stenen kelder.
Van de oude bebouwing onder de brandlaag is weinig terug te zien. Herkenbaar zijn de resten van
wat een porticus langs de oudste cardo maximus lijkt te zijn. Het gaat om een porticus die mogelijk bij
de hoek afboog naar de andere hoofdweg, de decumanus maximus. Zichtbaar zijn rechthoekige
fundamenten van circa driekwart meter in het vierkant, een veel gebruikte basis voor zuilen (afb.
12.2).825 Langs de oude cardo maximus zijn op één rij nog vier basementen zichtbaar. Gezien de
onderlinge afstand is één tussenliggend basement verdwenen. De zuilafstand moet ongeveer 10 voet
zijn geweest. De hartafstand tussen de twee uiterste basementen bedraagt namelijk 50 voet (bijna 15
meter). De 10 voet is een zeer gebruikelijke maat en ook ongeveer de breedte van de porticus. Op die
afstand is namelijk evenwijdig aan de rij zuilen een spoor zichtbaar dat vermoedelijk de
oorspronkelijke straatzijde was van de huizen. Dit spoor ligt in het verlengde van de straatzijde van de
aangrenzende Reuvensbaden in insula VII.
Dat de breedte van de porticus ongeveer gelijk was aan de zuilafstand, was vooral belangrijk als
een porticus om de hoek ging. Dan stonden namelijk de twee zuilen naast de hoekzuil netjes in lijn
met de gevel van het betreffende gebouw. Inderdaad lijkt het erop dat deze porticus omboog naar de
andere weg (decumanus maximus) zoals waarschijnlijk ook het geval was in insula II het geval was bij
het Huis met de Hoekporticus (huis II.1, de mogelijke kroeg). Een latere sloot heeft de sporen langs de
decumanus maximus in insula VIII helaas verwoest, maar er was nog één zuil van dit deel van de
porticus zichtbaar. Misschien is de hoek van de porticus later in de richting van het badhuis
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uitgebouwd. Reuvens trof aan de zijde van de decumanus maximus namelijk een vergelijkbaar
rechthoekig fundament aan. Dat stond enkele decimeters uit het lood ten opzichte van de andere
zuilen en is daarom vermoedelijk niet gelijktijdig daarmee opgericht. Het kan te maken hebben met
een uitbouw van de betreffende huizen in de richting van het badhuis. Het lijkt er namelijk op dat de
bebouwing van insula VIII op een gegeven moment naar het noorden is uitgebreid ten kosten van de
hoofdweg (decumanus maximus). Omdat de overige sporen uit de beginperiode zeer onduidelijk zijn,
blijft onbekend wat de aard van deze uitbreiding was. Langs de hoofdwegen van grotere steden
stonden vaak zuilengalerijen, zoals goed zichtbaar is in het ongeveer even grote Timgad. Daar
stonden langs de minder belangrijke wegen geen zuilengalerijen, wat in Voorburg ook het geval lijkt te
zijn.826 Zo bleek dat in insula II de porticus bij het Huis met de Hoekporticus (huis II.1, de mogelijke
kroeg) maar een klein stuk om de hoek doorloopt. En langs de brede weg tussen insula I en II zijn
evenmin duidelijke sporen van een doorlopende porticus aangetroffen.
Het lijkt vreemd dat alleen een porticus is opgegraven. Maar de stenen zuilbasementen hoeven
geen stenen zuilen gedragen te hebben. Regelmatig stonden bij houten huizen horende houten zuilen
op een dergelijk stenen fundament, zoals bijvoorbeeld goed zichtbaar was in het Belgische Braives.827
Maar ook is een gebouw mogelijk met muren die bestonden uit stenen sokkels met daarop een houten
opbouw. Dergelijke voetmuren waren smaller dan volledig stenen muren en kunnen dus gemakkelijker
bij verbouwingen beschadigd zijn geraakt, waardoor Reuvens ze niet als zodanig herkend kan
hebben. Het muurwerk dat Reuvens in het verlengde van de gevel van het badhuis opgroef kan heel
goed van zo’n gebouw uit de eerste fase afkomstig zijn. En misschien zijn de muren van de verderop
te bespreken jongere huizen deels op oude muren gefundeerd. Dat zou kunnen betekenen dat in de
eerste fase al sprake was van 30 voet brede percelen zoals die herkenbaar zijn in de jongere fase.
Het noordelijkste perceel VIII.1 zou dan bij uitzondering ongeveer 40 voet breed geweest kunnen zijn.
Omdat de totale breedte waarschijnlijk 180 voet bedroeg (afb. 5.1), zou aan de andere kant van het
rijtje het niet opgegraven perceel VIII.6 zo’n 10 voet smaller geweest kunnen zijn, dat is circa 20 voet.
De grotere breedte van het hoekkavel VIII.1 zou met de economisch zeer gunstige ligging te maken
kunnen hebben, namelijk aan het kruispunt van de twee hoofdwegen van de stad. Bovendien lagen op
twee of drie andere hoeken van het kruispunt publieke gebouwen zodat dit een zeldzame locatie was
voor particulier gebruik. Overigens is aan het eind van hoofdstuk 5 gewezen op de theoretische
mogelijkheid dat in insula VIII ook een publiek gebouw lag, namelijk in deze eerste fase een forum met
porticus langs de straatkant. Zeer waarschijnlijk is dat echter niet.
Hoewel als gevolg van de vele verbouwingen het beeld minder duidelijk is dan in insula II, is in
insula VIII ook onmiskenbaar sprake van een verkaveling in langgerekte percelen. De percelen in
insula II lagen loodrecht op de decumanus maximus, een noord-zuid ligging die de Romeinen per
strigas noemden. De percelen in insula VIII lagen daarentegen loodrecht op de andere hoofdweg
(cardo maximus), ofwel per scamna.828 Beide liggingen zijn begrijpelijk omdat de smalle zijde, het front
van de huizen, op de belangrijkste weg was gericht. In insula II was dat de decumanus maximus. In
insula VIII waren de huizen op de cardo maximus georiënteerd. Die richting kreeg in het oosten van
insula VIII mogelijk de voorkeur omdat aan de overzijde van de cardo maximus vermoedelijk het forum
lag. De grotere breedte van het hoekperceel bij het centrale kruispunt van de stad kan betekenen dat
er langs de andere hoofdweg (decumanus maximus) ook huizen met deuropeningen waren om zo
commercieel maximaal in te spelen op het relatief grotere aantal passanten langs beide hoofdwegen.
Doordat de voorzijde door een sloot is vergraven, valt dat echter niet meer goed vast te stellen.
Van de oude bebouwing is mogelijk niet alles te zien omdat deze grotendeels van hout geweest
kan zijn. Reuvens besloot op 17 september 1827 voortaan niet dieper dan de aslaag te graven. Eerst
werd “tot op zand gegraven” door Reuvens. “De bevinding echter dat de fundamenten aan de
zuidzijde der sloot [= insula VIII] op asch liggen heeft mij eerst aldaar doen veranderen”. Reuvens liet
in het vervolg “alleen den bovengrond afwerken”.829 Dat betekent overigens dat van de oudere fase
nog belangrijke sporen bewaard kunnen zijn gebleven.
Er valt wel enigszins een beeld te vormen van de oorspronkelijke tweedeling van insula VIII. Net
als de aangrenzende insula VII met het badhuis, bedroeg de oorspronkelijke insula-lengte langs de
decumanus maximus waarschijnlijk tweehonderd voet (afb. 5.1). Ook de verdeling van de
aangrenzende insula (VII) in twee gelijke helften van ieder honderd voet, lijkt hier in insula VIII
doorgevoerd te zijn (afb. 4.24). Het valt namelijk op dat de door Reuvens in insula VIII gevonden
stenen muursporen juist rond deze scheidingslijn ophouden. En dit terwijl zijn onderzoek zich in
westelijke richting wel tot ruim voorbij deze lijn heeft voortgezet. De laag met verbrand puin eindigt ook
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ongeveer bij de rand van de stenen bebouwing.830 Op 33 meter van het begin van het profiel nam
Reuvens over drie meter lengte een diepe verstoring waar aan de achterzijde van huis VIII.3,
misschien van een houten bergkelder.831 Op 36 meter van het beginpunt, precies waar de achterzijde
van de stenen gebouwen ligt, vond Reuvens “bijna geen asch, doch nog kleine brokjes kolen”. Weer
drie meter verderop, op 39 meter, begon een stuk waar “volstrekt geene asch, kolen als vooren” werd
gevonden. Perceellengtes van een halve insulabreedte zijn eveneens bekend uit insula II. Ze zijn ook
in andere Romeinse steden zeer gebruikelijk, waaronder Keulen, Xanten, Herculaneum, Flavia Solvia
(Oostenrijk), Timgad (Algerije) en Sabratha (Libië).832
In Xanten stonden in insula 19 en 27 ook circa 30 voet brede huizen die deels ongeveer 12 meter
diep waren. In Zugmantel kwamen huisdieptes tussen de negen en elf meter voor.833 Misschien was
circa 11 meter oorspronkelijk de diepte van de huizen in insula VIII. Bij perceel VIII.3 lijkt op die
afstand van de voorgevel een circa vier meter binnenhof te liggen over de volle breedte van het
perceel, wat uit de eerste fase kan dateren. Daarmee zou het woonoppervlak circa honderd vierkante
meter zijn geweest, wat vergelijkbaar is met de negentig vierkante meter in insula II. Maar het is lastig
een goed beeld te vormen omdat de bouwfasen hier door elkaar lopen en niet door Reuvens apart
gedateerd zijn.
De nieuwe bebouwing in insula VIII
De interpretatie is duidelijker voor de bebouwing na de brand omdat er nu resten van stenen kelders
zichtbaar zijn, wat onmiskenbaar op een woonfunctie wijst. Daarbij is één van de kelders in het tracé
van de oude hoofdweg (cardo maximus) aangelegd zodat zeker is dat het een bouwfase betreft die
jonger is dan de beginperiode van Forum Hadriani. De structuur van de nieuwe huizen laat zich net als
in insulae I - III aan de hand van de componenten uit het in hoofdstuk 10 besproken 6S-model
beschrijven:
De bouwkavels (Site)
Het ziet er naar uit dat de cardo maximus ter hoogte van insula VIII zo’n 45 voet (ruim 13 meter) naar
het oosten is verplaatst, wat het uitbouwen van de huizen mogelijk maakte. Omdat de oude
achtergrens gehandhaafd lijkt te zijn, nam de kavellengte waarschijnlijk toe van 100 naar 145 voet (49
meter). De breedte van de meeste kavels bedroeg 30 voet (9 meter), zo blijkt uit de ligging van
doorlopende scheidingsmuren (afb. 12.3). Daarmee kwam het oppervlak per perceel uit op zo’n 440
vierkante meter (tab. 12.1). Deze bebouwing van insula VIII is weliswaar jonger gezien de ligging
boven de brandlaag, maar hield kennelijk rekening met de oude perceelscheiding door het midden
van de insula. Het na brand (gedeeltelijk) vasthouden van oude kavelgrenzen is ook van andere
Romeinse vindplaatsen bekend, zoals een insula met rijenhuizen in het Britse St. Albans. Het was
mogelijk doordat de Romeinen perceelmaten vastlegden in een kadaster. Een dergelijk stadsarchief is
in het Franse Orange gebeiteld in stenen platen teruggevonden. Uit Rome is een stenen
stadsplattegrond bekend die gedetailleerde informatie gaf met bijvoorbeeld plattegronden van
huizen.834
In 1988 is de kelder van het Huis met de Kelders (huis VIII.1) opnieuw opgegraven en vastgesteld
dat er waarschijnlijk eerst een houten huis stond waarbinnen de kelder later is aangelegd.
Vermoedelijk is aanvankelijk een houten kelder aangelegd die pas later in steen is uitgevoerd, zoals
dat wel vaker het geval was.835 Uitsparingen in het muurwerk voor houten palen wijzen daarop,
waarover meer verderop bij de afzonderlijke bespreking van de kelders uit insula VIII.
De fundament- en draagconstructie (Structure)
Interessant aan het hoekhuis VIII.1 (Huis met de Kelders) is dat de voorzijde van het huis aanvankelijk
waarschijnlijk van hout was. In een volgend stadium is aan de voorzijde de stenen kelder aangelegd
maar bleef het omliggende deel van het huis van hout.836 Die combinatie van een houten huis met
stenen kelder kwam bij de Romeinen regelmatig voor, bijvoorbeeld in Nijmegen.837 Het gebruik van
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steen werd voor kelders belangrijk gevonden omdat de gronddruk op keldermuren vrij groot is. Het
aangrenzende Huis met de Oesters (huis VIII.2) lijkt aan de voorzijde altijd van hout gebleven te zijn,
wat verklaart dat Reuvens daarvan geen sporen herkende. Het aangrenzende Huis met de bronzen
Munten (huis VIII.3) en het Huis met de Porfierschildering (huis VIII.4) stond aan de nieuwe voorzijde
wel op een stenen fundament. Het toont een individuele differentiatie die doet vermoeden dat de
huizen bezit waren van individuele eigenaren en niet als rijtje eigendom waren van een zelfde
huurbaas. De meeste huizen hadden een uniforme breedte van circa dertig voet, dus de helft meer
dan de twintig voet brede kavels in insula II. Het is een veel voorkomende kavelbreedte die onder
meer als standaardbreedte bekend is uit Herculaneum.838
In Romeinse nederzettingen stonden houten en stenen huizen regelmatig naast elkaar.839 Terwijl
een aantal huizen in insula VIII aan de voorzijde van hout bleef, zijn ze aan de achterzijde wel alle op
een gegeven moment van een stenen fundament voorzien en van stenen vloeren. Daarbij is het goed
mogelijk dat alleen de sokkels van steen waren: zelfs in de provinciehoofdstad Keulen was een aantal
zeer rijke woningen opgebouwd uit stenen sokkels met een lichtere houten bovenbouw. Ook elders is
die techniek regelmatig toegepast met als zeldzaam goed bewaard gebleven voorbeeld de villa van
Ahrweiler-Silverberg bij Keulen. De stenen sokkels (voetmuren) boden bescherming tegen optrekkend
bodemvocht en opspattend regenwater.840 Een lichte stenen sokkelconstructie zou passen bij de
opmerking van Reuvens dat het fundament van de huizen van insula VIII minder sterk was dan
hetgeen hij bij het badhuis was tegengekomen.841
In Silchester waren dergelijke voetmuren twee tot drie voet hoog, wat een gebruikelijke maat voor
sokkels was. Dezelfde hoogte werd ook vaak gebruikt voor de geschilderde sokkel in
wandschilderingen. Volledig stenen muren zijn doorgaans twee tot drie voet dik, terwijl voetmuren
veelal tussen de één en twee voet dik zijn. Beide waarden liggen vaak rond de twee voet zodat het
onderscheid niet altijd gemakkelijk valt te maken.842 Omdat in insula VIII alleen fundamenten van de
huizen zijn opgegraven, valt daarom over het muurtype geen zekerheid te verkrijgen.
Reuvens merkt op dat deze stenen fundamenten hoger lagen dan die van het badhuis in de
aangrenzende insula VII.843 Aan het begin van hoofdstuk 14 wordt aangegeven dat het fundament van
het badhuis volgens Reuvens direct op het vaste zand van de strandwal was gebouwd en dat de
onderkant van het fundament zich op ongeveer NAP-niveau bevond. In hoofdstuk 2 is bij de
bespreking van het Romeinse loopniveau het ongeveer 44 meter lange profiel besproken dat Reuvens
diagonaal op de huizen VIII.3 en VIII.4 liet aanleggen (afb. 12.1). Bij de Stadsvilla was bovenop de top
van de strandwal de oude bewoningslaag C1 en de laag stuifzand C2 bij elkaar 0,4 meter dik. In het
profiel van insula VIII was dit pakket bij elkaar 0,6 meter dik. Daarboven kwam ook nog eens een tot
twee decimeter dikke brandlaag. Dat verklaart dat de fundamenten hier volgens Reuvens gemiddeld
wat hoger lagen. Daarbij komt dat de huizen, met mogelijk houten wanden op een stenen sokkel,
lichter en dus minder diep gefundeerd hoefden te worden.
De bekleding van bodem, wand en dak (Skin)
Dat in Voorburg in ieder geval aan de achterzijde de onderkant van het muurwerk van de huizen van
steen was, suggereert dat zich hier aan de achterzijde van insula VIII de rijkste woonvertrekken en/of
ambachtelijke werkruimtes bevonden. Daarop wijst ook het voorkomen van betonnen vloeren aan de
achterzijde, een vloerconstructie die met name in de luxere vertrekken werd toegepast.844 Interessant
is de parallel met een in Nijmegen opgegraven huis dat van hout was, maar dat in een later stadium
aan de achterzijde werd voorzien van een verwarmde stenen kamer, onmiskenbaar het rijkste
woonvertrek.845 Iets dergelijks was mogelijk ook in Voorburg in insula XV het geval bij het Huis bij de
Havenmuur dat aan het eind van hoofdstuk 10 is besproken. In het algemeen bouwden de Romeinen
bij voorkeur hun rijkste vertrekken aan de achterzijde van hun woning.
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De voorzieningen (Services)
Naast het gebruik van (deels) stenen muren, betonnen vloeren en de grotere kavelbreedte, zijn er ook
andere aanwijzingen dat de bewoners van de rijenhuizen uit insula VIII welgestelder waren dan die
van de volledig houten huizen in insulae I - III. Dat blijkt uit de voorzieningen. Zo bezat een aantal van
de huizen in insula VIII een eigen afvoer op het hoofdriool en waren enkele aantal waterputten
gebouwd van steen en niet van hout. Verder toont een omgevallen zuil dat een van de huizen op het
achtererf een heuse stenen zuilengalerij bezat (afb. 12.13A).
De huisindeling (Space plan)
De verdere indeling van de huizen in insula VIII laat zich minder goed reconstrueren. Dat is mede het
gevolg van verbouwingen en verschillende fasen, die de interpretatie van de opgravingsgegevens
extra lastig maken. In andere Romeinse steden blijkt dat percelen nogal een werden samengevoegd.
Een voorbeeld is de Casa dell’ Alcova in Herculaneum waar twee dertig voet brede huizen werden
verbonden met een tussendeur.846 Overigens werden huizen ook wel in kleinere eenheden opgesplitst
zoals een 2e eeuws Romeins koopcontract uit Roemenië illustreert.847 Dergelijke details vallen in
insula VIII niet meer te achterhalen. Toch valt wel enigszins een beeld van de huisindeling te vormen.
De huizen in insula VIII zijn alle aan elkaar gebouwd. Daarmee ligt een dak met de nok evenwijdig
aan de straat het meest voor de hand zoals in hoofdstuk 11 is betoogd voor de rijenhuizen van insula
II. Voorbeelden uit onder meer middeleeuws Maastricht illustreren dat deze dakconstructie ook
mogelijk was als de huizen op verschillende momenten werden gebouwd of verbouwd. Daarbij kunnen
er verschillen zijn geweest in nokhoogte waardoor de daken onderling versprongen. Bij zo’n
gemeenschappelijk dak kon over een porticus het regenwater over de stoep naar de rand van de
straat worden afgevoerd. Omdat er al vóór de brand een porticus stond - zoals dat langs de hoofdweg
ook vrij gebruikelijk was - behoort een porticus zeker tot de mogelijkheden. Het zou dan om houten
zuilen gaan waarvan Reuvens de sporen niet heeft herkend. Omdat in 1988 net buiten de mogelijke
plaats van zo’n zuilengang is gegraven, blijft het bestaan ervan in deze bouwfase speculatief. Aan de
achterzijde zal sprake zijn geweest van naar binnen gerichte luifeldaken langs de erfscheidingen, en
dwarskappen voor aanvullende bebouwing die de volle breedte van het erf besloeg. In het Duitse
Zugmantel lijken de voorhuizen negen tot elf meter diep geweest te zijn, in Xanten twaalf tot ruim
achttien meter.848 In Voorburg zelf zijn er de vijftien meter diepe huizen in insulae I - III in Voorburg.
Volgens Wallace-Hadrill bevinden werkplaatsen, waaronder bakkerijen en vollers, zich met name
in middelgrootte huizen zoals die in insula VIII. De werkplaatsen zijn in de Vesuviussteden gemiddeld
76 vierkante meter groot. Kleinere huizen als in insula I en II hebben daarvoor naast een woondeel
onvoldoende ruimte, terwijl de bewoners van grote huizen doorgaans andere inkomsten hadden.
Volgens Wallace-Hadrill had in de Vesuviussteden zestig procent van de middelgrootte huizen een
winkel en/of werkplaats met opslagruimte.849 Het is dus geen toeval dat juist in insula VIII
verschillende restanten zijn gevonden van ambachtelijke activiteiten. Het gaat onder meer om
bronsafval en een stenen goot (huis VIII.1), vuurplaatsen (huis VIII.2 en 4) en een maalsteen van een
mogelijke bakkerij (huis VIII.5). Ten behoeve van de lichtvoorziening bevonden werkplaatsen zich
vaak aan de voorzijde waar aan de straatkant veelal een grote opening was.850 Maar ook een ligging
buitenshuis op het achtererf was geliefd omdat daar eveneens volop licht aanwezig was en het
brandgevaar kleiner was.
Bij de huizen VIII.3 en VIII.4 lijkt het voorste vertrek zo’n negen meter (30 voet) diep, goed voor
een oppervlak van circa tachtig vierkante meter. Dat oppervlak past dus goed bij werkplaatsen. Er zijn
volop voorbeelden dat deze net als hier direct aan de weg lagen.851 Het is waarschijnlijk dat deze
grote voorruimtes, eventueel met een achtervertrek, onder een dwarskap lagen. Onder meer de
betonnen vloeren geven aan dat de woningen soms aanzienlijk naar achteren zijn uitgebouwd.
Hoewel de aanwijzingen daarvoor vaag zijn, is zowel bij het Huis met de Oesters (huis VIII.2) als het
Huis met de bronzen Munten (huis VIII.3) op circa 80 voet (23,5 meter) uit de voorgevel een
dwarsmuur zichtbaar. Daarbij is het goed mogelijk dat het om een latere aanbouw gaat met kleine
binnenplaatsen. Deze open ruimtes meetellend, komt het bewoonde oppervlak dan op ruim 210
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vierkante meter (9 x 23,5 meter). Dat is inclusief open ruimtes die niet bewoond werden. Maar
anderzijds is de bebouwing op de achtererven niet meegeteld. Bij gebrek aan beter is het voor het
Huis met de oesters (huis VIII.2) en Huis met de bronzen Munten (huis VIII.3) een ruwe indicatie. Bij
de andere huizen is het beeld minder scherp, maar het oppervlak zal vergelijkbaar zijn geweest. Waar
de voorzijde door een 30 voet (negen meter) diepe werkplaats werd ingenomen, bleef voor het
woongedeelte dan op de begane grond gemiddeld nog een 50 voet diepe ruimte over. Dat komt
overeen met de diepte van de huizen in insulae I -III. Het woonoppervlak bedroeg dan totaal zo’n 130
vierkante meter. Er zijn overigens ook sporen van ambachtelijke activiteit aan de achterzijde van de
huizen aangetroffen, in welk geval de voorzijde als woonruimte gebruikt kan zijn. Romeinse huizen die
(deels) van steen waren, hadden regelmatig binnenwanden van hout, een materiaal dat Reuvens nog
niet kon herkennen.852 De indeling kan dus nog complexer zijn geweest dan de opgravingsplattegrond
aangeeft.
Bij het uitbouwen van dergelijke huizen waren voor de lichtvoorziening binnenplaatsen nodig. Dat
de huizen zich over de gehele perceellengte uitstrekten (vermoedelijk 145 voet = 49 meter) is
onwaarschijnlijk omdat bij rijenhuizen dan een probleem met de lichtvoorziening ontstaat.853 Soms
nam de binnenplaats de volle breedte van het perceel in beslag en was er een los achterhuis, hooguit
aan de zijkant met een zuilengalerij verbonden met het voorhuis. Ook zijn er varianten mogelijk waarin
achter deze zuilengalerij aan één kant ook nog kamers liggen.854 Voor een constructie waar de
binnenplaats aan weerszijden werd omgeven met kamers, was bij de dertig voet (negen meter) brede
percelen in insula VIII te weinig ruimte. Daar liggen dus naar verwachting binnenplaatsen over de
gehele breedte of loopt aan één kant de uitbouw door tot de achterzijde. Dat is bijvoorbeeld ook het
beeld in Herculaneum waar de huizen veel beter bewaard zijn gebleven en op dit aspect zijn
onderzocht. Huizen met een zelfde breedte van dertig voet hebben daar in slechts weinig gevallen
zijvertrekken (sideranges) en nooit aan twee kanten.855
De aanwezigheid aan de achterzijde van de Voorburgse percelen van een kelder, betonnen
vloeren en wandschilderingen wekt de indruk dat ook daar bebouwing aanwezig was.856 Het naar
achteren uitbouwen is een verschijnsel dat ook bekend is uit andere plaatsen. In de zeer goed
geconserveerde houten rijenhuizen van Oberwinterthur was zichtbaar dat werkplaatsen die zich
aanvankelijk voor in de huizen langs de straatkant bevonden, later werden verplaatst naar een
aanbouw op het achtererf. De vrijgekomen ruimte werd in een aantal gevallen gebruikt om aan de
voorzijde een winkel in te richten.857 Zo’n achterwaartse uitbreiding was voor de meeste bewoners in
insula VIII de enige mogelijkheid om het oppervlak te vergroten. De huizen lagen direct aan straat
waardoor er daar geen uitbreidingsmogelijkheden waren. Bij deze rijenhuizen was er ook geen ruimte
voor zijwaartse verbreding. En het fundament was waarschijnlijk te zwak om later extra verdiepingen
aan te kunnen brengen. Daarmee was uitbreiding aan de achterzijde de enige optie.858 Bij het
stapsgewijs naar achteren uitbreiden konden meerdere lichthoven ontstaan.
Het meubilair (Stuff)
Van meubels is niets teruggevonden. Wel zijn er enkele losse vondsten van gebruiksvoorwerpen
waarvan Reuvens heeft vastgelegd in welk huis ze zijn gevonden. Bij de vermoedelijke voorzijde van
het Huis met de Oesters (huis VIII.2) zijn een bronzen lepeltje en een lampje opgegraven.859 In het
vertrek aan de straatzijde van het Huis met de bronzen Munten (huis VIII.3) heeft Reuvens “vrij velen
penningen brons I en II, bij elkaar op den grond, doch verspreid gevonden”. Het jaar erop trof
Reuvens op 19 juni op dezelfde plaats aan de oppervlakte nog drie munten.860 Mogelijk betreft het een
verstrooide schatvondst. Maar bronsgeld werd zelden in spaarschatten opgenomen, zodat het
waarschijnlijk omloopgeld betreft dat mogelijk met de activiteiten te maken heeft die in deze ruimte
plaatsvonden. In het kampdorp van het legioensfort bij Nijmegen zijn aan de voorzijde van de huizen
ook opvallend veel munten gevonden.861 Er kwamen in de Voorburgse ruimte verder een schrijfstift
(stylus) tevoorschijn en enkele bronzen voorwerpen: een “stylus, potje, fibula” meldt het dagboek.862
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In dit vertrek, of in het aangrenzende voorste vertrek van het Huis met de Porfierschildering (huis
VIII.4), vond Reuvens verder een zilveren lepel, een beeldje en een fragment van een mantelspeld.863
Aan de achterzijde van het Huis met de Porfierschildering (huis VIII.4), aan de zuidkant, vond
Reuvens een zegeldoosje.864 Op het achtererf van het Huis met de bronzen Munten (huis VIII.3)
kwamen “dierbeenderen” tevoorschijn.865
De details per huis
Interessant zijn de verdere details per huis, te beginnen met het hoekhuis (afb. 12.3):
Huis VIII.1 (Huis met de Kelders)
Het belangrijkste kenmerk van dit huis zijn de twee kelders die bovendien de best bewaarde van
Forum Hadriani en daarmee van het hele kustgebied zijn. Daarom zal wat betreft huis VIII.1 vooral
aan de kelders vrij uitvoerig aandacht worden besteed. Aanvankelijk lijkt dit huis een houten uitbouw
gehad te hebben. In een later stadium is aan de voorzijde de eerder genoemde stenen kelder
aangebracht (kelder A2). Vermoedelijk was er een houten voorganger (kelder A1). De stenen kelder
was relatief goed bewaard gebleven en geeft een duidelijk beeld van het uiterlijk van dit soort
vertrekken die typisch Romeins waren.866 Achterin het huis is nog een tweede kleinere kelder
opgegraven (kelder B). Die wordt met de andere elementen hier korter besproken. Maar eerst zal
langer worden stilgestaan bij de grote kelder omdat die het tot nu toe best bekende voorbeeld is van
steenbouw in Forum Hadriani, met interessante details. Bij het onderzoek in 1988 bleek dat de
registratie van Reuvens zeer nauwkeurig was. De positie van de kelders aan de voorzijde en
achterzijde is zeer gebruikelijk omdat dit bij rijenhuizen de enige plaats was waar er een lichtvenster
aangebracht kon worden.867
Romeinse kelders bevonden zich doorgaans tegen buitenmuren omdat ze dan met een
lichtschacht van licht voorzien konden worden. De hier aangetroffen ligging aan de voorzijde aan de
straatkant was daarom zeer gebruikelijk, zoals vele voorbeelden illustreren.868 De muren “van
gehouwen steen, afwisselend met lagen van baksteen” waren in de tijd van Reuvens nog tot een
meter hoogte bewaard gebleven. Reuvens liet verschillende tekeningen maken en een plattegrond
schaal 1 op 42 (afb. 12.4 en 12.5). Dat is een geluk omdat bij het hernieuwde onderzoek van 1988
bleek dat de kelder inmiddels zwaar verwoest was. De tekening van Reuvens sloot wel goed aan op
de bevindingen in 1988 (afb. 12.4). De binnenmaat van de Voorburgse kelder bedroeg bijna 4,90 bij
3,10 meter, dat wil zeggen een oppervlak van zestien vierkante meter. Dat ligt zeer dicht in de buurt
van het gemiddelde van zeven elders in Nederland opgegraven kelders, namelijk gemiddeld zeventien
vierkante meter.869
Het muurwerk was in de tijd van Reuvens voor wat bij opgravingen in Zuid-Holland gebruikelijk is,
nog zeldzaam goed bewaard gebleven. Reuvens geeft op zijn opgravingskaart bij het keldertje dieptes
aan tussen minus 2,15 en 2,35. Omdat zijn nulpunt op 2,12 meter boven NAP lag, betekent dit dieptes
van 23 tot 3 centimeter beneden NAP Dat past goed bij de waarneming in 1988 dat de versnijding van
het fundament op circa 10 centimeter beneden NAP lag. De bodem van de kelder lag dus ruim een
halve meter boven het Romeinse grondwater en zo’n meter beneden het Romeinse loopvlak. Dat
verklaart ook dat het muurwerk nog tot een meter overeind stond aangezien de sporen in insula VIII
tot hooguit ongeveer het Romeinse maaiveld bewaard zijn gebleven. De keldermuur geeft een voor
Forum Hadriani zeldzaam goed beeld van de opbouw van stenen muurwerk.
De keldermuur was gefundeerd op een ongeveer twee decimeter hoge rollaag van schuin
liggende onregelmatige platte stukken kalksteen. Deze rollaag moest voorkomen dat de ondergrond
door vochtigheid of slapte ging barsten.870 Op tien centimeter beneden NAP volgt alleen aan de
binnenkant een versnijding van ongeveer twee decimeter, wat bij de ingang nog een decimeter meer
is. Daarop lag een laag funderingsblokken van kalksteen die ruim twaalf centimeter hoog was. Van
veertig op de tekening van Reuvens nagemeten blokken was ongeveer een derde circa een
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Romeinse voet lang. De meeste overige lengtes schommelden tussen de 2/3e voet en 1 1/3e voet, met
als langste uitzondering een blok van 50 centimeter lengte. Blijkens een profieltekening waren ze
ongeveer een voet breed (bij de ingang ruim 1 2/3 voet). Het totale fundament was circa twee
decimeter hoog en stak tot maximaal drie decimeter beneden NAP in de grond.
Boven dit fundament was er in de kelder op circa een decimeter beneden NAP nogmaals een
versnijding van ongeveer zeven centimeter. Het opgaande muurwerk was op basis van de tekening
van Reuvens aan de oostkant ruim zeven decimeter breed, in het zuiden zesenhalve decimeter en in
het westen vierenhalve decimeter. Aan de noordkant was de muur zwaar beschadigd en bedroeg de
dikte minimaal zeven decimeter. Het opgaande muurwerk bestond uit een zogeheten vulmuur. Deze
had een circa twee decimeter brede betonkern die bestond uit onregelmatige brokken kalksteen en
specie. Aan weerszijden was de kern bekleed met rechthoekige blokken natuursteen. Deze waren
bijna een halve voet hoog. Op de grote funderingsblokken waren zo twee lagen natuursteen
gemetseld met een lintvoegdikte van een paar centimeter. Het was een ‘wild verband’, dat wil zeggen
zonder vaste afstand tussen de vertikale voegen. Boven deze dubbele laag stenen lag op ongeveer
veertig centimeter boven NAP een dubbele laag platte dakpannen waarvan de opstaande randen ruim
vijf centimeter hoog waren. Inclusief lintvoeg nam deze zogenoemde speklaag van baksteen een
hoogte van ruim vijftien centimeter in beslag, dus ongeveer evenveel als een enkele laag
natuurstenen. Dergelijk metselwerk met doorlopende baksteenlagen (opus vittatum mixtum) werd in
Pompeji al toegepast in het begin van de 1e eeuw voor Chr. op de hoeken van muren. De techniek
werd in Nederland ook voor het eerst gebruikt bij hoeken met de oudste voorbeelden uit het laatste
kwart van de 1e eeuw in Elst en Simpelveld. In de loop van de 2e eeuw komt in het noorden de
techniek op om de speklagen over de volle lengte van de muur door te laten lopen zoals in Voorburg
en bijvoorbeeld het forum van Bavay.871 Ook is deze metseltechniek bekend van andere Romeinse
kelders uit Nederland, waaronder een in 1902 tevoorschijn gekomen kelder in Maastricht, overigens
een van de best bewaard gebleven voorbeelden van Romeinse kelders in Europa.872
In 1988 was in de Voorburgse kelder nog maar op een enkele plek een klein restant van de
speklaag bewaard. Maar in de tijd van Reuvens was het beeld nog vrij duidelijk. In de meeste gevallen
lagen de dakpannen op zijn tekening met de opstaande rand omhooggericht langs de zijkant van de
muur. Bij de noordmuur waren de dakpannen nog compleet en circa 30 centimeter breed. Een
compleet exemplaar van ongeveer 30 centimeter lengte lag tussen twee afgehakte exemplaren.
Elders lagen nog fragmenten die ten minste 45 centimeter lang waren. In het best bewaard gebleven
muurstuk in de noordoosthoek, dat Reuvens apart liet tekenen, zaten nog zeven komplete pannen
met lengtes van ruim 30 tot ruim 40 centimeter. Dat lengteverschil zou kunnen betekenen dat het geen
nieuw bestelde pannen betrof maar hergebruikt materiaal.
Met een panbreedte van 30 centimeter pasten op genoemde muurbreedtes twee dakpannen goed
naast elkaar, behalve in de wat smallere westmuur. Bij het best bewaard gebleven muurstuk is
zichtbaar dat de stootvoegen tussen de dakpannen met een derde tot een halve steenlengte
verspringen, wat past bij professioneel metselwerk. Op deze speklaag volgde weer een dubbele laag
blokken natuursteen. Bij het apart getekende muurstuk was zichtbaar dat daarop wederom een stuk
dakpan lag. Wellicht begon daar een volgende speklaag omdat het onwaarschijnlijk is dat Reuvens
daar een los liggende dakpan had laten tekenen. Bovendien waren dergelijke vaste ritmes gebruikelijk
in de lagenopbouw. De eerste speklaag plus twee lagen natuursteen was wellicht bij elkaar drie
lagenmaten hoog. De volgende speklaag begon dan rond 85 centimeter boven NAP met de
bovenkant ongeveer een meter boven NAP. Dat was hier ongeveer het Romeinse maaiveld. Vanaf de
laagste versnijding tot aan de tweede speklaag was het opgaande muurwerk 95 centimeter hoog.873
Dat klopt goed met de hoogte van een meter die Reuvens noemt voor het muurwerk inclusief de
bovenste dakpan. Gezien de fraaie uitvoering met speklagen was de Voorburgse keldermuur
waarschijnlijk van binnen niet bepleisterd.874
Bijzonder is dat Reuvens in de vorm van een soort slagschaduw het silhouet van de vier muren
aangaf, met kennelijk de zon uit het noordwesten. Daardoor is duidelijk dat al in zijn tijd het muurwerk
grotendeels tot de eerste speklaag was afgebroken. Ook is de westhoek van de ingang herkenbaar
als een omlaag zakkende lijn. Het blijkt dat aan weerszijden van de deuropening de muren nog tot de
eerste speklaag overeind stonden. Bij de deur zakt het profiel ongeveer een halve voet ofwel één
steenlaag. De onderste laag van blokken natuursteen vormde kennelijk de drempel. Dat was een
logische constructie omdat zich een halve voet lager de kleine versnijding bevond die waarschijnlijk de
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vloer droeg. Als een houten vloer een paar centimeter dik was, had de drempel een hoogte van ruim
een decimeter. Het vloertype was mede afhankelijk van het soort goederen dat in de kelder werd
opgeslagen. Aan de straatzijde gelegen kelders zullen veelal als opslagruimte zijn gebruikt voor de
daar gelegen winkel of werkplaats. De koelte was van belang voor de opslag van verderfelijke waar
zoals voedsel, wijn en olie, waarvan soms de standsporen van amforen getuigen.875 Ook worden
langs de muren wel sporen gevonden van opstelruimtes. Maar kelders hadden ook andere functies
zoals blijkt uit de ronde stenen tafels die elders zijn aangetroffen.876 Dat het muurwerk alleen aan de
binnenkant inspringt, suggereert dat in Voorburg een vloer van tegels of hout is gebruikt. Een houten
vloer is bijvoorbeeld aangetroffen in de kelder van een Romeinse villa in het Limburgse Maasbracht.877
De deuren van Romeinse kelders waren doorgaans 1,0 tot 1,35 meter breed.878 In lijn daarmee
bevond zich aan de noordzijde van de Voorburgse kelder een 1,35 meter brede deuropening.879 Deze
kwam waarschijnlijk uit op een zijwaarts trapgat tussen de kelder en buitenmuur. In de stoep voor het
huis zou zo’n trapgat namelijk uitermate hinderlijk zijn. Daarom werd de keldertrap waarschijnlijk
betreden vanuit het westen, dus vanuit de woning zelf.880 Vermoedelijk was het hoekhuis tijdens de
bouw van de kelder al naar het noorden uitgebouwd. Daarmee was er voldoende ruimte voor een
trapgat dat blijkens voorbeelden van elders slechts één tot anderhalf meter breed hoefde te zijn.
Waarschijnlijk is de ingang van de woning naar de noordgevel verplaatst omdat de kelder de oostelijke
ingang blokkeerde. Op een oostelijke ingang van het huis aan die zijde wijst mogelijk ook een in die
richting lopende afvoergoot die immers bij voorkeur via de deuropening het huis verliet (afb. 12.7).881
Keldertrappen waren vaak van hout. Bij goed geconserveerde exemplaren in het Zwitserse Augst
en het Belgische Antheé waren de treden van respectievelijk dennen- en eikenhout. In Kerkrade
vertoonde de afdruk van een verbrande houten trap een hoek van circa veertig graden.882 Helaas was
in Voorburg de plaats van het trapgat al in de tijd van Reuvens vergraven door een sloot. Wel merkte
Reuvens op dat de buitenmuur zich in de richting van de sloot leek voort te zetten, wat zou kunnen
samenhangen met de vermoedelijke aanwezigheid van een trapgat.883 De trapbreedte varieerde in
een twintigtal door Ditmar-Trauth beschreven kelders tussen de 0,7 en 1,5 meter, waarbij in
tweederde van de gevallen de breedte tussen de 0,85 en 1,1 meter lag. Dat is ook in Voorburg een
aannemelijke breedte aangezien de trap doorgaans enkele decimeters smaller was dan de
deuropening die in dit geval 1,35 meter breed was.884 De kelderdeur kon in een aantal gevallen met
een slot en grendel worden afgesloten, zo illustreert een vondst uit Jagsthausen. Soms waren de
deuren tweevleugelig.885
De veronderstelde ligging van het trapgat betekent dat de kelder waarschijnlijk verlicht werd door
een lichtschacht in de oostelijke muur. Dat was namelijk de enige zijde die met de buitenlucht in
verbinding stond. Een dergelijke lichtschacht is in Maastricht volledig bewaard gebleven en begon
daar met een afgeschuinde kant boven de tweede speklaag. De lichtopening zelf was daar 55
centimeter breed en slechts 20 centimeter hoog. In Kerkrade is de stenen latei van zo’n lichtvenster
opgegraven met acht rechthoekige traliegaten voor een circa 74 centimeter brede opening.886 Verder
zijn dergelijke kelders vaak voorzien van twee of drie rondbogige nissen, soms meer. Die zijn op
verschillende plaatsen in Nederland teruggevonden en bevinden zich meestal twee tot drie voet boven
de kelderbodem. Gezien die hoogte kunnen de Voorburgse nissen boven de eerste speklaag
aangebracht zijn geweest, maar dat is niet zeker. Ze waren gemiddeld drie decimeter diep, vier
decimeter breed en vijf decimeter hoog. In het Franse Alesia zijn beeldjes in zo’n nis gevonden, zodat
die nis mogelijk als huisaltaar (lararium) is gebruikt.887 In andere gevallen waren het wellicht ook
bijvoorbeeld “kaarsnissen” die plaats boden aan kaarsen of olielampjes om de donkere kelder te
verlichten.888
Verlichting was noodzakelijk, temeer omdat Romeinse kelders meestal lager dan twee meter
waren en je dus gemakkelijk het hoofd kon stoten. Zo was een kelder in Bonn slechts 1,4 meter
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hoog.889 Een Romeinse kelder in het Limburgse Vlengendaal bood tot aan de balkgaten van het
houten plafond een stahoogte van 1,6 meter. De volledig bewaard gebleven kelder in Maastricht was
tot het hoogste punt van het tongewelf 1,7 meter hoog. Iets hoger was een kelder in Kerkrade met tot
de balken 2 tot 2,2 meter stahoogte.890 De hoge grondwaterstand beperkte in Voorburg de ruimte voor
diepe kelders omdat ze zeer vochtig zouden zijn als ze tot vlak boven het grondwater uitgegraven
zouden worden. Daarom is in Voorburg waarschijnlijk gekozen voor minder diepe kelders met een
laag plafond. Het waren eerder souterrains waarvan de bovenkant boven het maaiveld uitstak. Het
venster bevond zich dan langs de stoep aan de onderkant van de buitenmuur. Op verschillende
plaatsen zijn Romeinse kelders opgegraven die maar gedeeltelijk in de grond staken, maar in
vergelijking met het aantal gewone kelders is die bouwwijze vrij zeldzaam. Voorbeelden zijn er onder
meer in het Zwitserse Kaiseraugst en het Duitse Kempten.891 De beste parallel biedt een kelder uit
Bavay die eveneens half in de grond stak en ook aan de straatkant lag. Verder was deze kelder net
als in Voorburg voorzien van een ronde stenen waterput in de hoek, in Bavay zelfs in twee hoeken.892
Aan het eind van dit hoofdstuk wordt gewezen op de potentiële koelfunctie van ondergrondse ruimtes,
wat zou verklaren waarom ondanks het hoge grondwaterniveau in Voorburg toch enkele kelders zijn
aangelegd.
Soms hadden Romeinse kelders een stenen tongewelf zoals in Maastricht. Maar de meeste
kelders hadden een vlak balkenplafond zoals is aangetoond in onder andere Voerendaal en
Kerkrade.893 De Voorburgse muren waren in ieder geval te dun voor het dragen van een stenen
tongewelf, zodat er een balkenplafond geweest zal zijn. In Vlengendaal lagen de balken blijkens de
bewaard gebleven balkgaten circa drie voet uit elkaar en waren de balken een kleine decimeter dik. In
Kerkrade waren de balkgaten met 11 bij 17 centimeter iets groter en bedroeg de onderlinge afstand
slechts 0,33 meter, mogelijk omdat een zwaardere last gedragen moest worden.894 De balken lagen
om constructieve redenen veelal in de richting van de kortste overspanning, in Voorburg dus zeer
waarschijnlijk van west naar oost.
Het is goed mogelijk dat de stenen kelder van huis VIII.1 een houten voorganger had. Houten
kelders bestonden vaak uit houten planken die aan de binnenzijde werden gesteund door palen. Die
stonden in ieder geval op de hoeken en bij grotere lengtes ook tegen de wanden. Een latere stenen
keldermuur werd doorgaans aan de binnenzijde strak tegen de houten kelderwand aangebouwd om
niet opnieuw een kuil te hoeven graven en om het ruimteverlies te minimaliseren.895 Daarvan getuigen
de inkepingen in het muurwerk waarin in 1988 paalgaten zijn aangetroffen. Kennelijk is aan de
buitenkant om het houtwerk van een houten kelder gemetseld. Op de in 1988 gemaakte tekening
staan bij de westelijke muur vier palen in totaal ruim vijf meter uit elkaar, zodat de hartafstand iets
minder dan zes voet bedraagt.896
In de hoek van de kelder is gezien het samenhangende metselverband tijdens de bouw van de
stenen kelder ook een ronde stenen waterput aangelegd. Blijkens het onderzoek van 1988 bestond de
putschacht uit “twee boven elkaar geplaatste vierkante houten bakken” (afb. 12.5). De putrand was
versterkt met een stenen kraag die begon ter hoogte van de oudere keldervloer en dus ongeveer een
meter in de grond stak. De onderliggende vierkante schacht was circa 90 bij 80 centimeter groot. De
stenen kraag had een diameter tussen de 70 en 80 centimeter (afb. 12.5). De onderkant van de put
lag 1,40 meter beneden NAP897 Blijkens een scherp gedateerde munt van Gordianus III uit de
onderste vulling lag deze put minimaal tot 240 na Chr. open. Dat is een belangrijke aanwijzing dat de
betreffende huizen tot minimaal dat tijdstip zijn gebruikt. Een indirecte extra aanwijzing daarvoor is de
muntschat die Reuvens vlakbij de westelijke muur van de kelder vond. Gezien de sluitmunt, een
antoninianus van Philippus I (244 – 249 na Chr.), is de schat rond het midden van de 3e eeuw
begraven. Schrijvend over de kelder, vond Reuvens de muntschat “niet verre van dezelve”. Dat
betekent dat deze niet in de kelder zelf is gevonden, zoals wel is verondersteld. Daardoor is een direct
verband met de kelder en de woning onzeker. In de kelderput vond Reuvens onder meer een “ijzeren
drievoet (van boven brons), een bronzen beker (?) en een wetsteen”.898
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Aan de vermoedelijke achterzijde van het erf bevond zich een tweede kelder (kelder B) (afb. 12.6).899
Reuvens meldt dat het fundament “veel dieper ligt dan alle omliggende muren en daarom voor kelder
wordt aangezien”. Met als binnenmaten circa 2,45 bij 3,5 meter (bijna negen vierkante meter) was
deze bijna de helft kleiner dan de eerst besproken kelder (A2). Via een drie Romeinse voet brede
opening was de kelder vanuit de oostzijde toegankelijk. Dat is een belangrijke aanwijzing dat de kelder
bij huis VIII.1 hoorde en bereikbaar was vanuit dit huis of het bijbehorende erf.900 De achterkant van
kelder B ligt zo’n 135 voet uit de nieuwe rooilijn van de hoofdstraat (cardo maximus). Daarmee ligt de
kelder nog net op het achtererf van het perceel met een lengte van vermoedelijk circa 145 voet.
Ook deze kelder was blijkens een tekening gefundeerd op een rollaag. Het had verder opgaand
“muurwerk in gehouwen steen en een gedeelte deszelfs vloer behouden”. Het was een kalkvoer.
Blijkens de profieltekening stond het opgaande muurwerk met zes steenlagen nog zo’n driekwart
meter overeind, goed voor een lagenmaat van ruim een decimeter. De muren waren kennelijk iets
minder hoog bewaard gebleven dan die van de andere kelder. Dit waarschijnlijk omdat deze kleine
kelder minder diep was, zo suggereren de hoogtemetingen van Reuvens. Het slordige metselwerk
(afb. 12.6) was mogelijk netjes afgewerkt met een wandbepleistering aangezien Reuvens in de kelder
“brokken gekleurde muur” aantrof. Bepleisterde keldermuren zijn in Nederland ook opgegraven in
onder meer de Romeinse villa’s in het Limburgse Ubachsberg en Stein. Maar het kan ook gaan om
fragmenten uit een hoger gelegen vertrek die als puin in de kelder zijn beland. De opslagfunctie van
de kelder blijkt uit de “bijna gehele potten en schotels” die Reuvens er in aantrof: een “zwart aarden
schoteltje, vrij geheele amfora of kruik, ook nog een deksel (?) van een pot. Verder een zeer fraai stuk
terra sigillata met twee apollo’s”.901 Het kwam maar zelden voor dat een huis van deze omvang twee
kelders bezat.902 Het is dan ook goed mogelijk dat de kelders van huis VIII.1 uit verschillende
bewoningsfasen stammen.
Iets ten noorden van deze kleinere kelder trof Reuvens een lange goot die blijkens de
hoogtemetingen van Reuvens ongeveer ter hoogte van het Romeinse maaiveld lag (afb. 12.6). Hij lijkt
naar het westen iets af te lopen. Dat de goot doorloopt tot in het muurwerk van huis VIII.1, ondersteunt
het vermoeden dat het kavel van dit huis zover naar achteren doorliep. De afvoer kan duiden op
ambachtelijke activiteiten waarbij bijvoorbeeld veel water werd verbruikt, zoals een wasserij.903 De
goot kan overigens uit een andere bouwfase stammen dan de kelder zelf.
Interessant zijn de sporen die aangeven dat het Huis met de Kelders een eigen aansluiting op het
stadsriool bezat. Aan de noordkant, waar het huis vermoedelijk in een latere fase naar het noorden is
uitgebouwd, bevond zich een ruimte met een betonnen vloer. Eronder bleek een tweede kalkvloer uit
een oudere bouwfase te liggen. Interessant is de uit liggende dakpannen vervaardigde afvoergoot met
een “helling naar het Noorden” die naar de hoofdstraat (decumanus maximus) loopt (afb. 12.7).904 Die
constructie doet sterk denken aan vergelijkbare afvoergoten van huizen in onder meer Xanten die
uitkwamen op de openbare afvoer die hier in het midden van de weg lag. Alleen de rijkere inwoners
konden zich zo’n stenen afvoer permitteren.905 Aan het eind van hoofdstuk 15 wordt bij de bespreking
van de afvoeren aangegeven dat het gootje volgens de hoogtemetingen van Reuvens ongeveer een
meter boven NAP lag, net onder de vloer. Met de gebruikelijke helling van circa 2 procent kwam het
ongeveer tien meter verderop op circa 0,8 meter boven NAP in het middenriool, circa een halve meter
boven de bodem daarvan. Zo’n hoge aansluiting is ook bekend uit andere Romeinse steden.906 Zo
werd voorkomen dat de inhoud van een overvol publiek riool in huis stroomde. In Xanten was een
dergelijk zijriool vier decimeter hoog.907 Een schuin spoor aan de voorzijde van het Huis met de
Porfierschildering (huis VIII.4) is vermoedelijk ook van een dergelijke aansluiting op het wegriool
afkomstig, maar dan op dat van de cardo maximus. In onder meer Pompeji is zichtbaar dat zo’n toilet
zich in de hoek van een keuken bevond. Dat was praktisch omdat de afvoer dan ook voor de keuken
gebruikt kon worden. Mogelijk was daarom het aangrenzende rechthoekige vertrek een keuken.
Handig aan die ligging was ook dat de noordelijke muur aan de straat grensde en rook en warmte via
de buitenmuur goed afgevoerd kon worden.
De losse vondsten illustreren de welvaart van de bewoners van het hoekhuis. Bijzonder fraai is
het bronzen hazewindhondje dat evenals een bronzen voetstuk van een beeldje in de grote kelder A is
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opgegraven (afb. 12.8).908 Verder vond Reuvens elders in het huis onder meer een bronzen handvat
met hertenkop, een ring en opvallend veel glas.909 Het lijkt erop dat een van de bewoners
bronsbewerker is geweest gezien de grote hoeveelheid bronsresten: boven de grote kelder A vond
Reuvens vele “dunne stukjes brons”, en ten oosten ervan een “bewerkt stuk brons”. En iets westelijker
trof Reuvens “veel vergaan, bijna tot poeder geworden, brons”.910 Misschien is er zelfs een verband
met de in de buurt gevonden grote bronzen hand en grote teen van twee verschillende bronzen
beelden. Bronsgieters verwerkten onder meer oude voorwerpen en bronsafval.911 Dat Reuvens de
dunne stukjes brons ook boven de kelder A aantrof, kan betekenen dat de bronsbewerking plaatsvond
in een latere fase toen de grote kelder al buiten gebruik was. De bronsbewerking zou dan
waarschijnlijk in de laatste fase van Forum Hadriani hebben plaatsgevonden.
Bij de westelijke muur van de grote kelder A is een kleine muntschat gevonden van zeventien
denarii en een antoninianus die halverwege de 3e eeuw is begraven. In de buurt van de kleine kelder
B, aan de kant van de stenen waterput, vond Reuvens een tweede muntschat. Deze moet aan het
eind van de 2e of in het begin van de 3e eeuw begraven zijn. Dat betekent dat de schat ook vlak voor
de brand en uitbreiding van insula VIII verborgen kan zijn. De schat zat ongeveer even diep in de
grond als de vloer van de nabijgelegen kleine kelder. Het betreft twaalf denarii die gezien de
samenstelling niet in één keer aan de geldcirculatie zijn ontrokken, maar geleidelijk zijn gespaard.
Toen de munten zijn weggeborgen, was de oudste munt al meer dan twee eeuwen oud. Zo diep in de
grond is de schat waarschijnlijk niet per ongeluk verloren maar bewust weggeborgen, en daarna niet
meer opgehaald. Naast de gebruikelijke begraving in de achtertuin, destijds een gewone vorm van
‘veilig’ sparen, valt ook te denken aan het wegleggen in een houten opslagruimte waarvan Reuvens
de resten niet kon herkennen. De door Reuvens opgegraven grote stukken aardewerk kunnen ook uit
zo’n opslagruimte afkomstig zijn, waarover meer hierna bij de bespreking van de achtererven van
insula VIII.
Huis VIII.2 (Huis met de Oesters)
Het ziet er naar uit dat de voorkant van dit huis altijd van hout is gebleven. Bij de vermoedelijke
voorzijde is een bronzen lepeltje en een lampje opgegraven.912 Waarschijnlijk ter hoogte van dit
voorste vertrek, namelijk anderhalf meter ten zuidoosten van de stenen kelder A van het
aangrenzende Huis met de Kelders (huis VIII.1), vond Reuvens “zeer vele stukken van dolia”.913
Volgens Holwerda waren veel in Voorburg opgegraven doliafragmenten 1e eeuws, zodat het mogelijk
om restanten van een oudere bewoningsfase gaat.
Aan de achterzijde van het Huis met de Oesters (huis VIII.2), tegen een stenen muur, lag een
goed bewaard gebleven haard van een type dat veel voorkwam in Romeinse steden (afb. 12.9). In
bijvoorbeeld Xanten bevonden dergelijke haardplaatsen zich vaak op een open achtererf.914 Gezien
de ligging tegen de muur is dat in Voorburg ook een goede mogelijkheid. In een overdekte ruimte
werd een haard immers bij voorkeur in het midden geplaatst om de afstand tot het dak en de muren
maximaal te houden, hoewel uitzonderingen bekend zijn.915 Bij een open erf was de ligging tegen een
stenen muur geen bezwaar als er geen bovenliggend dak was dat door de vuurspatten werd bedreigd.
De haard bestond uit “een stukje vloer” dat “met 6 roode horizontale pannen bedekt” was. Blijkens de
afbeelding lagen de platte dakpannen ondersteboven. De ronde vorm van de constructie aan de
muurzijde is karakteristiek voor Romeinse haardplaatsen. Deze werden vaak uit baksteen gemaakt
omdat dat hittebestendig was. Het halfronde muurtje hield het vuur van de wand weg en kon tevens
gebruikt worden om een rooster op te leggen. Het was een veel toegepaste vorm voor kookhaarden,
maar werd ook regelmatig gebruikt door bijvoorbeeld metaalbewerkers.916 De haard kan dus te maken
hebben met de bedrijfsactiviteiten, die vaak aan de achterzijde van de huizen plaatsvonden. Omdat
complete Romeinse dakpannen zeldzaam zijn, is het goed mogelijk dat van de complete exemplaren
uit Voorburg die in het Rijksmuseum van Oudheden worden bewaard er enkele van deze haardvloer
afkomstig zijn.
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Op het achtererf bevond zich geheel achterin een vertrek waarvan alleen de zuidoosthoek is
opgegraven. Blijkens onderzoek aan de noordmuur daarvan was deze muur gefundeerd op een
rollaag van bakstenen, met erboven twee lagen natuursteen en daarop een laag baksteen, een
zogenoemde ‘speklaag’ (afb. 12.11).917 Dat doet sterk denken aan de muurconstructie van de grote
kelder A in het Huis met de Kelders (huis VIII.1). Toepassing van zo’n bakstenen speklaag is in een
Romeins fundament ongebruikelijk zodat het waarschijnlijk om muurwerk gaat dat zichtbaar was.
Gezien de ligging beneden het Romeinse loopniveau gaat het daarom waarschijnlijk om het restant
van een kelder aan de achterzijde van het erf (kelder C). Kelders bevonden zich vaak aan de rand van
de bebouwing omdat ze dan via een vrije muur licht konden opvangen.
Tegen de vermoedelijke zuidmuur van de kelder, in een hoek met de dwarsmuur met aan de
andere zijde de haard, bevond zich een berg oesterschelpen (afb. 12.9). Volgens de dagboeken zou
“een brok muur” van deze kamer op de oesterschelpen zijn gefundeerd, maar op de afbeelding lijken
de schelpen gewoon in de hoek te liggen.918 Oesters waren karakteristiek voor de Romeinse
keuken.919 De grote hoeveelheid schelpen wekt de indruk van een bovengemiddelde consumptie. Bij
de vermoedelijke voorzijde van dit huis is zoals gezegd een bronzen lepeltje opgegraven, maar dat
vormt - samen met de oesters en haard - nog geen bewijs voor een functie als eetgelegenheid.920
Huis VIII.3 (Huis met de bronzen Munten)
De muren van dit huis stonden in ieder geval op een bepaald moment over de volle huisdiepte op een
stenen fundament. Dat maakt de plattegrond iets duidelijker dan die van de eerste twee huizen. Zo’n
dertig voet vanaf de straatzijde is een dwarsmuur zichtbaar, in het verlengde van een dergelijke muur
in het aangrenzende Huis met de Porfierschildering (huis VIII.4). De ruimte aan de straatzijde van het
Huis met de bronzen Munten (huis VIII.3) was daarmee zo’n tachtig vierkante meter groot, ongeveer
het formaat van een gemiddelde werkplaats in Pompeji.921 Verder lijkt circa tachtig voet uit de
straatzijde een achtermuur aanwezig, op dezelfde hoogte als een spoor bij het Huis met de Oesters
(huis VIII.2). Erachter ligt een smalle tussenruimte die als een circa vier meter diepe lichtschacht en/of
binnenplaats gediend kan hebben, met erachter vertrekken. Het is een indeling die gelijkenis vertoont
met voorbeelden uit Xanten (afb. 12.10).
In het huis lag waarschijnlijk een pannenvloer. Circa tien meter van de straatzijde vond Reuvens
namelijk een “vloer van ruw in kalk gelegde pannen”. Hij beschreef deze “pannenvloer” nader als een
“voetpad van platliggende stukken baksteen, in meer dan eene laag op elkander liggende”. De vloer is
in perspectief en met profiel getekend en “schijnt uit twee vloeren boven elkaar te bestaan met asch
en zand, klei en kalk aangevuld”.922 Zo’n pannenvloer was op zich niets bijzonders in een woning
zoals het voorbeeld uit het Huis met het natte Fresco (huis II.2) illustreert. Dat de vloer door een
nieuwe hogere vloer werd vervangen, is ook een bekend verschijnsel in Romeinse woningen. Aan de
voorzijde bevond zich tegen de zuidelijke scheidingsmuur een rechthoekig spoor van circa vijf bij vijf
meter dat bestond uit “zwarte aangevulde aarde.”923 Mogelijk gaat het om de resten van een houten
bergkelder, sporen die Reuvens nog niet als zodanig kon herkennen.
Achterin het huis zijn geen duidelijke sporen van ambachtelijke activiteit zichtbaar, zoals wel het
geval lijkt bij het Huis met de Kelders (huis VIII.1) en het nog te bespreken Huis met de
Porfierschildering (huis VIII.4). Mogelijk werd een beroep uitgeoefend waarbij geen producten werden
voortgebracht. Aan de voorzijde van dit Huis met de bronzen Munten (huis VIII.3) zijn, zoals eerder
aangegeven, opvallend veel munten gevonden en een schrijfstift, en verder een potje en een fibula.924
Zo dicht bij het forum is het verleidelijk bij de munten en de schrijfstift aan bijvoorbeeld een
geldwisselaar en/of bankier te denken, maar dat is speculatief.
Huis VIII.4 (Huis met de Porfierschildering)
Ook dit huis was op een gegeven moment over de volle huisdiepte voorzien van een stenen
muurfundament. Aan de straatzijde bevond zich waarschijnlijk een eigen afvoer. Zichtbaar is namelijk
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een spoor dat schuin loopt en uitkomt op het vermoedelijke middenriool van de hoofdweg (cardo
maximus). Vaak liepen dergelijke zijriolen iets schuin, en wel in de stroomrichting van het hoofdriool.
Dat zou betekenen dat dit hoofdriool in de richting van de haven liep, wat mede gezien het naar die
kant aflopende terrein zeer geloofwaardig is. Naar nog zal blijken is dat ook in overeenstemming met
de door Reuvens vastgelegde helling van het spoor. De schuine ligging van de particuliere afvoer was
mogelijk een extra maatregel om te voorkomen dat de inhoud van het publieke riool in het private riool
zou stromen. Overigens valt met de schuine ligging niet geheel uit te sluiten dat het zijriool bij buurhuis
VIII.3 hoorde. Als het wel bij onderdeel was van het Huis met de Porfierschildering (huis VIII.4),
bevond de deuropening, vanaf de straat gezien, zich waarschijnlijk aan de rechterzijde, de plek waar
het riool het huis verliet. Vaak verlieten dergelijke afvoeren aan de zijkant de woning.925
Net als bij het Huis met de bronzen Munten (huis VIII.3) bevond zich zo’n dertig voet vanaf de
voorzijde een dwarsmuur. Verder naar achteren is de indeling minder duidelijk, maar zijn wel zeer
interessante sporen gevonden. Van belang is met name een relatief goed bewaard gebleven vertrek
achter dit huis. Dat vertrek kan erop wijzen dat hier ambachtelijke activiteiten plaatsvonden. Deze
werden dan in verband met brandgevaar los van de eigenlijke woonruimte uitgevoerd, een
gebruikelijke gang van zaken.
Interessant is allereerst de schildering die Reuvens in dit vertrek nog in situ aantrof, een imitatie
van graniet (porfier) voorstellend. Kennelijk waren de wanden hier bij uitzondering tot iets boven het
Romeinse loopniveau bewaard gebleven. Daardoor trof Reuvens nog resten aan van “eenigszins
opstaande randen van kalk, 1 duim dik”. Op een tekening is de positie van de opstaande randen
zichtbaar (afb. 12.12). Het bleek dat de wand aan de onderzijde was beschilderd met een granietimitatie, wat veel voorkwam op Romeinse sokkelbeschilderingen: “Aan het Z-eind van deze kamer 1
october ontdekt dat de kalk aan de binnenzijde gekleurd was, graniet nabootsend” aldus het dagboek.
De beschrijving gaat nog verder: “Een gedeelte der nog opstaande brokjes kalkmuur aan de Z-zijde
zijn gekleurd met zwarte en witte, ligt en donkerrood en groen of blauwe vlekjes, enigszins dus porfier
nabootsend”.926 Tot nu toe is dit het enige voorbeeld van in situ aangetroffen wandschilderingen in
Romeins Zuid-Holland. De wandschildering kan betekenen dat het aanvankelijk een rijk ingericht
woonvertrek betrof zoals die wel vaker aan de achterzijde van een huis lagen. Dergelijke
porfierimitaties zijn in Nederland ook bekend uit Aardenburg en Kerkrade.927
Van belang is verder de bodem van hetzelfde achtervertrek. De vloer bevond zich ongeveer een
meter boven NAP, dus op het niveau van het Romeinse loopniveau. Reuvens vond een twee tot drie
decimeter (“8 a 12 duimen”) dikke “kalkvloer” die hij liet tekenen. Op de tekening heeft de vloer de
kleur van het bekende roze Romeinse beton (opus signinum). De betonlaag is ook in een
profieltekening zichtbaar (2. 12.11). Opmerkelijk is de trechtervormige kuil waarvan detailtekeningen
zijn gemaakt (afb. 12.12). Interessant is het vermoeden van Reuvens dat deze trechtervormige kuil
door buskruit is veroorzaakt. Kennelijk dacht hij daarbij aan sloopwerkzaamheden.928 Dat een
betonnen vloer uit zichzelf zo is ingezakt, is inderdaad onwaarschijnlijk. Maar het kan ook een
opzettelijke constructie betreffen, en wel de bodem van een oven. Dat zou tevens de aanwezigheid
van brandsporen verklaren. Zo bestonden er voor het smelten van ijzer gebruikte ovens met aan de
onderzijde een ondiepe kuil.929 Voorbeelden uit onder meer Xanten illustreren dat ondanks het
brandgevaar dergelijke ovens bij huizen binnen de stadsmuren voorkwamen. De ligging achteraan op
het erf is zeer gebruikelijk voor ovens binnen de Romeinse stadsgrens.930 Het is goed mogelijk dat
een rijk ingericht woonvertrek met wandschilderingen later is omgebouwd tot een bedrijfsruimte met
smeltoven.
Vaak werd een smeltoven gecombineerd met een haard voor bewerking van het materiaal.
Haarden uit dergelijke werkplaatsen verschilden weinig van kookhaarden.931 Daarom kan er een
verband bestaan met een mogelijke haardplaats in hetzelfde vertrek, hoewel deze ook uit een andere
fase kan stammen. Reuvens sprak van “een hoger vloertje van aarde gedekt met omtrent 8 kleine
vierkante tegels”.932 Uit de tekening blijkt dat de tegels ongeveer veertig centimeter in het vierkant
waren. Reuvens trof nog acht tegels in situ aan (afb. 12.12). Dat stemt overeen met de indruk dat hier
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nog sporen op het niveau van het Romeinse loopvlak bewaard waren gebleven. Zoals eerder
aangegeven, bevonden dergelijke haarden zich vaak in de open buitenlucht.933 Overigens is het ook
mogelijk dat hier een restant van een grotere tegelvloer lag. Helaas zijn er geen andere aanwijzingen
voor de uitgeoefende activiteiten. Vlakbij het vertrek vond Reuvens een kegelvormig stenen gewicht
met vlakke onderkant, maar dat is waarschijnlijk van een weefgetouw afkomstig zoals die in veel
Romeinse huishoudens voorkwamen.
Een aardig detail bij dit huis is het grote blok steen dat Reuvens in dit huis aantrof vlakbij de
gezamenlijke wand met het Huis met de bronzen Munten (huis VIII.3). Het lijkt namelijk te gaan om
een steen die als fundament heeft gediend voor een hoekconstructie met rechthoekige houten palen
die ongeveer een voet uit elkaar stonden, wat gezien die proporties bijvoorbeeld om een hekwerk zou
kunnen gaan. Het gaat om een groot blok steen dat blijkens zijn tekening ongeveer een halve meter
hoog is en bijna zeven decimeter lang en breed. In het midden bevindt zich een vierkant gat met
zijden van zo’n anderhalve decimeter. Op een hartafstand van ongeveer drie decimeter is in twee
aansluitende zijden de rand van elk de helft van nog zo’n gat zichtbaar. Omdat de gaten slechts zo’n
decimeter diep zijn, zal het geen zware constructie zin geweest en valt te denken aan de hoek van
een hekwerk of dunne scheidingswand. Blijkens de profieltekening ligt het stuk steen weliswaar in de
juiste positie met de gaten naar boven, maar ligt het wel schuin zodat het waarschijnlijk niet op exact
de oorspronkelijke standplaats is gevonden.934 Westelijker vond Reuvens bij de achterzijde van de
woning in de lengterichting van het huis een “goot van leijen” (afb. 12.14). 935 Dat is vergelijkbaar met
de positie van de stenen goot aan de achterzijde van het Huis met de Kelders (huis VIII.1). Het gaat
om een langwerpige goot van leisteen met een wat onregelmatig V-vormig profiel die te maken kan
hebben met een ambachtelijke activiteit in of nabij het Huis met de Porfierschildering (huis VIII.4).
Huis VIII.5 (Huis met de grote maalsteen)
In de nabijheid, waarschijnlijk het aangrenzende Huis met de grote Maalsteen (huis VIII.5), werd
mogelijk op grotere schaal graan gemalen. Even ten zuiden van de aangrenzende ruimte vond
Reuvens namelijk een complete maalsteen met een diameter van bijna drie voet (82 centimeter) en
een dikte van negen centimeter (afb. 12.13 ad B): “Een geheele moolensteen ruim 2,5 voet in
diameter, volgens nadere meting 0,82 el, dik 0,09 met een rond gat in het midden, groot in diameter
0,11” aldus het dagboek (1 el = 1 meter).936 De steen was aanzienlijk groter dan de kleine handmolens
voor huishoudelijk gebruik, waarvan Reuvens elders een vijf centimeter dik fragment vond met een
diameter van ongeveer veertig centimeter.937 De maalsteen uit het Huis met de Maalsteen was
tweemaal zo groot. Dat was aanzienlijk omdat dergelijke stenen zelden groter zijn dan 0,9 meter.938
Omdat de steen gezien het grote gewicht van circa honderd kilo niet nodeloos versleept zal zijn, is het
goed denkbaar dat hij in de nabije omgeving is gebruikt.939
De door Reuvens getekende vondstpositie geeft aan dat deze grote maalsteen onder het
Romeinse maaiveld in de grond lag (afb. 12.3). De schuine positie waarin de steen is aangetroffen
maakt het minder aannemelijk dat deze is gebruikt als basis voor een zuil zoals bijvoorbeeld in
Cuijk.940 Tijdens zowel de opgraving van BAAC (insula X) als het AAC (insula IX) is een maalsteen
onderin een waterput gevonden.941 Het is daarom interessant dat Reuvens die mogelijkheid hier ook
oppert. Reuvens trof de steen in november 1833 aan, maar deed pas na de winter een mislukte
bergingspoging. “Molensteen met droog weder getracht op te nemen” zo meldt het dagboek op 6
maart 1834. Maar dat bleek “onmogelijk” omdat de steen bij de berging “schilfert en brokkelt in
duizend stukken””. Eronder “lagen gewone harde tufsteenen ter grootte van seer grootte moppen”.
Ook waren er resten van een mogelijke waterput: “Onder tegenwoordig begane grond 5 [voet, TB]
nogal lig puin, misschien aangevulde put.” Het viel Reuvens op dat op die grote diepte van 5 voet
(1,57 meter) onder het maaiveld geen zand van de strandwal aanwezig was maar “omwerkte grond en
water. 942 Bij de uitwerking constateert hij dat bij deze huizen veel verbouwingen en aanpassingen zijn
uitgevoerd, waaronder “het aanvullen denkelijk van eenen put met molensteen”.943 Deze diepere
sporen zijn niet te zien op zijn afbeelding (afb. 12.3) omdat deze werd gemaakt voordat de
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molensteen werd uitgegraven en uiteen viel. Het is overigens ook denkbaar dat de maalsteen was
opgeborgen in een houten bergplaats of kelder waarvan er naar nog zal blijken wel meer waren in
deze insula. In beide gevallen zou de steen met een bakkerij te maken kunnen hebben omdat
Romeinse bakkers meestal hun eigen graan maalden. Met dertig voet (negen meter) breedte waren
de huizen in insula VIII ruim genoeg om er een bakkerij in onder te kunnen brengen, zo illustreren
voorbeelden uit onder meer Pompeji.944 Het is onbekend of het Huis met de Maalsteen daadwerkelijk
zo breed was, maar gezien de vaste breedtematen in insula VIII is dat goed mogelijk. Helaas
ontbreken nadere gegevens over deze woning
Bij maalstenen met een diameter groter dan zes decimeter was een speciale aandrijving nodig
met een tredpad rondom de molen.945 De molen kan heel goed in een ongeveer negen meter brede
woning gepast hebben. Dat illustreert de reconstructie die Beek maakte van zo’n molen(afb. 12.15).
Uitgangspunt daarvoor was een ongeveer even grote maalsteen die door het AAC in de zuidoosthoek
van insula IX is opgegraven. Deze lag in een waterput uit de tweede helft van de 2e eeuw.946 Met de
reconstructie wordt ook de functie van de door Reuvens opgegraven steen duidelijk. Een complete
molen bestond uit een maalkoppel van twee stenen: een vastliggende liggersteen en de erboven
ronddraaiende lopersteen. De liggersteen is van boven bol (convex) terwijl de bovenliggende
lopersteen aansluitend hol (concaaf) is (afb. 12.15). De door AAC opgegraven maalsteen was een
lopersteen met een diameter van 77 centimeter en een oorspronkelijke hoogte van ongeveer 20
centimeter. De door Reuvens opgegraven steen was gezien de tekening een liggersteen die
ondersteboven in de grond is gevonden (afb. 12.13). Dat verklaart dat deze steen slechts 9 centimeter
dik was bij een nog iets grotere diameter van 82 centimeter. Het maalvlak van dergelijke stenen
vertoonde groeven (‘scherpsel’). De door AAC opgegraven maalsteen was van tefriet, een type
basaltsteen uit de omgeving van Mayen. De 26 losse delen van maalstenen die BAAC in 2005 op
verschillende plekken in insula V/X heeft opgegraven, waren allen eveneens van tefriet.947 Dat was
ongetwijfeld ook het materiaal van de maalsteen van Reuvens omdat dit vulkanische gesteente daar
het beste geschikt voor was. Dankzij de poreuze vorm bleef het maalvlak scherp als de maalsteen
sleet. Het was voldoende om de groeven op gezette tijden bij te werken. De door Reuvens
opgegraven maalsteen had een 11 centimeter breed gat voor de draaispil.
De door AAC opgegraven maalsteen was een achtste tot een vijfde afgesleten waardoor de dikte
aan de rand nog maar 15,2 tot 17,5 centimeter bedroeg. Uit het slijtageverschil van de buitenrand tot
maximaal 2,3 centimeter concludeert Beek dat de molen asymmetrisch werd aangedreven. Twee
gaten bovenin de steen vertonen het dubbele spoor van een ijzeren klemarm waarmee tezamen met
een ijzeren spie de houten aandrijfboom of trekboom werd vastgezet. De lopersteen met trekboom
moet bij elkaar ongeveer 150 kilo hebben gewogen. Dat was voor een enkel persoon te zwaar.
Daarom was minimaal een aandrijving nodig door twee personen, een persoon aan weerszijde van de
steen. Maar op basis van de asymmetrische slijtage moet er volgens Beek in dit geval slechts een
aandrijfkracht zijn geweest. Dat moet bij dit formaat een ezel zijn geweest zoals bekend is van
Romeinse afbeeldingen. In de reconstructie is de trekboom ongeveer 1,75 maal zo lang als de
diameter (82 centimeter) van de maalsteen (afb. 12.15). Dat betekent een ongeveer 1,45 meter lange
trekboom waarvan de lengte ongeveer de straal van het tredpad aangeeft. Daarmee had het tredpad
een diameter van circa 2,9 meter.948 Dat komt goed overeen met een in het castellum in Valkenburg
opgegraven tredpad met een diameter van drie meter, gemaakt uit straalsgewijs gelegde platte,
wigvormige houten balkjes. In Valkenburg stonden ook binnen het tredpad nog de vier houten
hoekpalen van de molenconstructie zelf.949
Zo bezien was er in de woningen van insula VIII net als in Pompeji plaats voor drie of vier van
deze molens in dezelfde ruimte.950 Van boven bezien liep de ezel met de klok mee. Dat concludeert
Beek uit het feit dat de meeste slijtage zich op circa 50 graden ten opzicht van de trekboom bevindt.
De werking was verder vrij simpel. Tijdens het rondlopen zakte het graan vanuit een trechter bovenop
de molen naar beneden en zakte vervolgens via de maalvlakken als meel naar de meelring rond de
molen. Een aan de trekboom bevestigde meelschuiver, schoof de meel door de meelring via de
uitloop in een meelbak die op de grond stond. Waarschijnlijk kon met wiggen de afstand tussen
lopersteen en liggersteen worden ingesteld om de fijnheid van de meel te regelen.
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Huis VIII.6 (Huis bij de tuinmuur)
Van het aangrenzende huis is weinig bekend, mede omdat hier de zeventiende eeuwse tuinmuur lag
met een inmiddels verdwenen sloot die een deel van de sporen heeft verstoord. Op de grote kaart van
Reuvens is op dit perceel alleen een klein proefputje zichtbaar.951 Daarin is evenwijdig aan de
mogelijke zuidelijke zijmuur, op circa drie meter daarvan, over ongeveer twee meter lengte een
muurspoor zichtbaar in het tracé van de oude oprijlaan. Reuvens vond er een “kalkvloer zeer diep op
zand”.952 Verder is er een in het voorjaar van 1834 ten zuiden van de tuinmuur opgegraven muurspoor
of waarschijnlijk fundament. Het bevond zich ongeveer 4 voet (1,25 meter) onder de bovengrond en
bestond uit ”blaauwe en roode Rom(einse) steenen”. Het spoor liep ongeveer van noord naar zuid en
had een lengte van 31 voet. Aan de boordkant buigt het spoor onder een rechte hoek af naar het
oosten. De lengte van het muurspoor past bij de breedte van de percelen in insula VIII. Die was hart
op hart ongeveer 30 voet. Het hier gevonden muurspoor was ongeveer drie voet breed zodat bij een
hartafstand van 30 voet de afstand tussen de buitenste randen 31,5 Romeinse voet was (9,3 meter).
Dat is gelijk aan 30 Rijnlandse voet. Het muurspoor was aan de kant van de tuinmuur uitgebroken
“doch aan de scherpe afscheiding van de zwarte aarde en het ongeroerde witte zand zeer
kenbaar”.953 Aan de zuidkant meende Reuvens een tweede hieraan parallel lopende muur te
herkennen, wat de zuidelijke grens van het perceel zou kunnen markeren.954 De exacte richting is niet
zeker. Reuvens schrijft in maart 1834 dat het “niet geheel onmogelijk is dat de gebouwen in den tuin
enigszins anders geloopen hebben dan het zich laat aanzien omdat de zuivere rigting der
fundamenten niet zoo wel kan bepaald worden”.955 Het zou kunnen betekenen dat er nog een huis
VIII.7 lag. Maar het is ook mogelijk dat een hoekperceel later naar het noorden is uitgebreid en de
besproken sporen ten noorden van de tuinmuur bij hetzelfde huis behoorden. Het is jammer dat zo
weinig bekend is van de sporen omdat de ligging interessant is. Op de hoek van de kruising van de
hoofdweg (cardo maximus) en de weg langs de haven (decumanus 3) was dit bijvoorbeeld potentieel
een aantrekkelijk punt voor een kroeg, temeer omdat twee andere hoekpunten van het kruispunt
werden ingenomen door de haven en vermoedelijk het forum.
De mogelijke houten bergkelders
Een ander interessant verschijnsel op de achtererven van insula VIII zijn de vele door Reuvens
opgegraven complete stukken aardewerk. Ook in insulae I, III (afb. 10.16, Holwerda), VII (Reuvens) en
X (onderzoek BAAC in 2005) zijn op de achtererven dergelijke stukken in de grond gevonden. Bij de
stenen waterput achter het Huis met de Kelders (huis VIII.1) vond Reuvens een grote hoeveelheid
nagenoeg compleet aardewerk, waaronder vier of vijf versierde schalen van terra sigillata. Reuvens
meldt: “Zeer veel fragm. van potten, vooral vele terra sigillata gevonden. Deze laatste merkwaardig
goed van bewaring, 4 à 5 bijna geheel. Meest alles 1 voet hoog boven het zand”. Daarbij nam het
aantal vondsten richting waterput toe: “Hoe nader bij den stenen put zoo te zeggen hoe meerdere
potten, groote amforen en groote terra sigillata…onder andere een grauwe pot in zijn geheel”.956 Zoals
uitgewerkt in hoofdstuk 2, bevond de top van het zand zich iets noordelijker bij de opgraving van
Reuvens zich op ongeveer 0,4 meter boven NAP. Met het Romeinse maaiveld op ongeveer een meter
boven NAP, zou de bergruimte ruim een halve meter diep zijn geweest.
Hetzelfde verschijnsel trof Reuvens in het aangrenzende terrein achter het Huis met de Oesters
(huis VIII.2) aan, wat eventueel kan betekenen dat ze op enig moment tot een gezamenlijk perceel
behoorden. Reuvens noemt “potten op een plek, ook twee glazen traanflesjes”. Vooral dat laatste is
opmerkelijk omdat glas zelden compleet bewaard blijft, tenzij het glas opzettelijk onder het Romeinse
maaiveld is weggeborgen. Even later vond Reuvens nabij dezelfde plek nog meer “grote stukken pot”.
Daarbij viel het Reuvens op dat de klei op deze plaats erg diep ging. Dat kan betekenen dat het ging
om een houten ondergrondse berging waarvan het houtwerk was vergaan en als zodanig door hem
niet is herkend.957 Zoals hierboven aangegeven trof Reuvens achterin het Huis met de bronzen
Munten (huis VIII.3) in zijn lange profiel over drie meter lengte tot grote diepte klei aan, wat ook kan
wijzen op de aanwezigheid van een houten bergkelder. Direct achter dit huis vond Reuvens “3 of meer
grote amforen (waarvan één gerestaureerd met merk P CIIII B), schaal met tuit, potjes en weinig terra
951

Put a, Reuvens Dagboek I,168-169.
Reuvens Dagboek I,168.
Reuvens Dagboek II,115-119.
954
Reuvens Dagboek II,117.
955
Reuvens Dagboek II,241-243.
956
Reuvens Dagboek I,81 (vergelijk ook 65, 79, 87, 93 en 105).
957
Reuvens Dagboek I,79, 81, 87 en 103. Vergelijk de kelder in Nijmegen (Enckevoort, Haalebos en Thijssen 2000a,40) en
bijvoorbeeld een houten kelder in insula 26 in Xanten.
952
953

516

sigillata”.958 Later merkt Reuvens over dergelijke vondsten op dat het geen graven betreft: “De diepe
plekken waarvan sommige met heele en halve potten aangevuld zijn, zijn geen begrafenis plaatsen,
althans geene urnen met asch. Dit laatste is er stellig niet gevonden. Enkel dierbeenderen. De positie
der potten doet ook dat denkbeeld vervallen.” Even verderop concludeert hij: “De gehele potten …
schijnen slechts heel in de grond gestopt”.959
Er was dus mogelijk sprake van houten kelders of bergplaatsen. Zoals gezegd bezat het Huis met
de Kelders (huis VIII.1) in de beginfase waarschijnlijk een houten kelder. Die is bij uitzondering bij
Reuvens als zodanig herkenbaar omdat er uitsparingen zichtbaar waren in de latere stenen
keldermuur, zoals bleek toen dit deel in 1988 nogmaals werd opgegraven. Waarschijnlijk waren er nog
meer van zulke kelders. Houten kelders zijn zeker tot in de 3e eeuw toegepast, zo illustreren Duitse
voorbeelden uit Bad Wimpfen, Heddernheim en Zugmantel. Ze konden groot zijn, zoals een kelder
van 4,25 bij 6,55 uit het Duitse Zugmantel. Maar vaak waren ze een stuk kleiner, bijvoorbeeld 1,8
meter (zes voet) in het vierkant. Het kan een heuse kelder met een vaste trap betreffen, maar ook een
met hout afgezette kuil die met een ladder toegankelijk was. Nog eenvoudiger en kleiner waren
houten voorraadkuilen die minder diep waren zodat geen ladder nodig was. Voorbeelden uit Xanten
waren 0,3 tot 1,8 meter diep en bevonden zich steeds buitenshuis.960 Houten ondergrondse
bergplaatsen zouden kunnen aansluiten bij een inheemse traditie aangezien dergelijke constructies
ook voorkomen in inheemse boerderijen.961
Zoals gezegd zijn ook in andere Voorburgse insulae op de achtererven kuilen gevonden met
complete stukken vaatwerk of grote fragmenten daarvan. Mogelijk hadden als gevolg van de relatief
hoge grondwaterstand dergelijke voorraadkuilen of eenvoudige houten kelders in Voorburg de
voorkeur boven stenen kelders. Die konden immers niet volledig in de grond steken, zoals de twee
stenen kelders uit insula VIII illustreren.962 Met twee of drie stuks op een vijfentwintigtal huizen zijn
stenen kelders in Voorburg vrij zeldzaam. Gezien de royale opzet van de erven, hoeft het gebruikt van
kelders niet ingegeven te zijn door een efficiënt gebruik van de ruimte. In een aantal gevallen zal een
rol gespeeld hebben dat het onder de grond koeler is, wat belangrijk was voor de houdbaarheid van
bepaalde produkten. De functie was daarmee enigszins vergelijkbaar met de moderne koelbox.
Interessant is een vondst in de villa bij Ahrweiler-Silverberg waar in een kelder een koelruimte is
gevonden met koelgaten die gebruik maakten van het koele grondwater.963
De achtererven
Achter de huizen in insula VIII bevonden zich erven met waterputten. Verder zijn net als in andere
Voorburgse insulae complete stukken aardewerk opgegraven die mogelijk met voorraden te maken
hebben. Omdat niet exact bekend is tot waar de achtergrens liep, vallen de vondsten niet met
zekerheid aan één van de beschreven huizen toe te schrijven. Dat neemt niet weg dat ze een aardig
beeld geven van wat in deze insula zoal op de achtererven is aangetroffen.
Allereerst zijn er een aantal waterputten gevonden waarbij opvalt dat deze alle ongeveer op de
veronderstelde achterste kavellijn lagen. Dat maakt het lastig ze met zekerheid aan de beschreven rij
huizen toe te wijzen. Ten westen van de kleine kelder van het Huis met de Kelders (huis VIII.1) vond
Reuvens een stenen waterput. Stenen putschachten waren doorgaans rond omdat die vorm het beste
bestand was tegen de druk van de omringende grond. Ook deze put was rond.964. De vondst is
gedetailleerd beschreven en geeft een goed beeld van dergelijke putten (afb. 12.16). De stenen
schacht was gefundeerd op circa twintig houten paaltjes met een dikte van dertien tot zestien
centimeter (“5 a 6 duim”). De stenen putschacht was nog anderhalve meter hoog bewaard (“4 voet 8
duim”). Als de kop van de heipaaltjes, zoals gebruikelijk, op grondwaterhoogte zat, was de putschacht
tot ongeveer de hoogte van het Romeinse maaiveld intact, wat aannemelijk is. De bovenkant van de
houten palen bevond zich dan ongeveer een halve meter beneden NAP Op de houten palen lag een
ring van ongeveer een voet hoge tufstenen blokken. Daarboven bestond de schacht uit “8 lagen blauw
steen”. Reuvens gebruikte bij de grote stenen kelder ook de omschrijving “blauw steen” zodat het
mogelijk dezelfde soort natuursteen betreft, vermoedelijk kalksteen. De binnendiameter van de put
bedroeg ongeveer drie voet terwijl de stenen putschacht circa een voet dik was. De bovenbouw kan
een tufstenen ombouw met pannendak zijn geweest. Er werd in de put namelijk volgens Reuvens
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“niets erin gevonden (anders) dan tufsteen, grauwakke (zeer weinig blauwe), eenige dakpannen”.965
Deze omschrijving lijkt te bevestigen dat Reuvens met “blauw steen” een andere steensoort bedoeld
dan het elders in Voorburg veel gebruikte tufsteen en grauwacke.
Bij een klein nakomend proefonderzoek deed Reuvens op 21 november 1833 een opmerkelijke
vondst ten zuiden van het achterdeel van het Huis met de Porfierschildering (huis VIII.4), vlakbij de
huidige tuinmuur. Opmerkelijk was dat het een ingegraven wijnvat de bodem nog aanwezig was. Dat
wijkt af van de gebruikelijke tonputten waar de bodem juist verwijderd was om bij het grondwater te
kunnen komen. Dat kan betekenen dat het wijnvat een andere functie vervulde. Reuvens schreef: “In
den ton schijnt een houten bodem te zitten, de ton zelve is van den bodem tot de bovenkant der
duigen 0,89 ellen [= 0,89 meter] hoog, in diameter van boven 0,90. Zoover men kon nagaan had
derzelve ten minste 16 duigen. In en op die put werden onderscheidene geheele en gebroken grote
dakpannen gevonden”.966 De genoemde hoogte betreft het deel dat bewaard was gebleven. De ton
kan dus oorspronkelijk hoger zijn geweest. Het zal geen gewone regenton zijn geweest omdat het
ingraven in de grond dan erg veel moeite was. Misschien betrof het een cisterne die in de zomer de
koelte van de bodem gebruikte om water koel te houden. Maar ook een goede mogelijkheid is dat het
om een looierskuip gaat van een leerlooierij zoals beschreven bij huis VII.5 aan het eind van
hoofdstuk 13.
Interessant tot slot is dat op het achtererf bij het Huis met de bronzen Munten (huis VIII.3)
“brokken van kolommen” tevoorschijn kwamen. Daaronder bevond zich een vrij groot stuk van een
zuil. Het betreft een “basement van kolom” met twee aan elkaar passende brokstukken van de
bijbehorende zuil.967 De zuil had een diameter van negen duim en bestond uit “brokkelig zandsteen”.
Kennelijk gebruikte Reuvens hier nog de oude duim van 2,62 centimeter en was de zuil 24 centimeter
dik, wat overeenkomt met de tekening die is gemaakt. Zeer waarschijnlijk is het namelijk de zuil met
dezelfde dikte die hij apart afbeeldde (afb. 11.12A).968 In dat geval was het basement een halve voet
hoog met zijden van één voet. Daarop bevond zich in één stuk de zuil die drie voet (94 centimeter)
hoog was. De zuilhoogte was volgens de in de praktijk veel opgevolgde regels van Vitruvius acht tot
tienmaal de dikte, afhankelijk van het type. Bij een dikte van 24 centimeter hoort zo berekend een
zuilhoogte van 1,9 tot 2,4 meter inclusief basement. Het is daarom waarschijnlijk dat op de zuil nog
een kolom van ongeveer drie voet hoorde met daarop een kapiteel. Het was zeer gebruikelijk dat
Romeinse zuilen uit meer delen waren opgebouwd. Die waren dan onderling verbonden met ijzeren
pennen zoals pengaten in andere Voorburgse zuilfragmenten illustreren. Gezien de totale hoogte van
ongeveer twee meter was het een zogeheten ‘dwergzuil’. Die stonden vaak op een sokkelmuurtje met
een hoogte van ongeveer een meter.969 Het past in het beeld van zuilengangen en bijgebouwen op de
achtererven van insula VIII.
De huizen aan de westkant
De westelijke kant van de insula is niet opgegraven. Omdat de huizen met de voorkant meestal op de
belangrijkste weg waren georiënteerd, valt te verwachten dat de ingang aan de hoofdweg lag
(decumanus maximus). Dat is een kwart slag gedraaid ten opzichte van de besproken oostelijke
huizen. De gehele insula was oorspronkelijk langs de decumanus maximus circa 200 voet breed (afb.
5.1). Dat betekent gegeven de veronderstelde tweedeling van de insula, dat de helft daarvan (100
voet) als gevellengte beschikbaar was. Omdat bij de eerste inrichting van de Voorburgse insulae vaak
per insula vaste perceelbreedtes gehanteerd lijken te zijn, zou het in dit geval om circa 30 voet brede
percelen kunnen gaan. Dat betekent dat er ruimte was voor drie of vier huizen naast elkaar. Bij drie
huizen kan het huis op de noordwesthoek een extra breedte van 40 voet hebben gehad zoals ook
mogelijk in de noordoosthoek het geval was. Mogelijk lagen ze ruglings tegen een tweede rij huizen
die op de decumanus 3 was gericht, de weg naar de haven. Maar bij gebrek aan opgravingen blijft ook
dat hypothetisch.
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H 13 DE STADSVILLA EN OMGEVING
In insula VII spreekt de door Reuvens opgegraven stadsvilla het sterkst tot de verbeelding.970 Deze
grote woning levert de meeste informatie over huizen in deze insula op en staat daarom in dit
hoofdstuk centraal. Afsluitend is er kort aandacht voor de overige huizen in insula VII waar maar
weinig van bekend is. Het biedt wel enig inzicht in het karakter van de omgeving waarin de stadsvilla
stond.
De stadsvilla
De door Reuvens gedeeltelijk opgegraven stadsvilla (huis VII.1) is een fraai voorbeeld van de
huisvesting van de stedelijke elite in Forum Hadriani Zelfs de ligging is karakteristiek. De villa lag
mogelijk - ter vermijding van luchtvervuiling en geluidsoverlast - in het westen van de stad. Dat was
een geliefde plek voor woningen van de welgestelden. Dat geldt ook voor de ligging aan een rustige
dwarsstraat. Bovendien had de eigenaar zich vergewist van een unieke plek bij het openbare badhuis
waar stromend water beschikbaar was. Stromend water was een zeldzame luxe in Forum Hadriani en
daarmee prestigeverhogend. In hoofdstuk 4 is zelfs op de mogelijkheid gewezen dat Hadrianus tijdens
zijn korte verblijf op deze plek onderdak kreeg, maar dat blijft met de beperkte gegevens hypothetisch.
Reuvens onderzocht in de jaren 1827-1828 in insula VII het complex dat volgens hem het
“waarschijnlijk voornaamste gebouw” van zijn opgraving was.971 Van de tot nu toe opgegraven
woningen is het gebouw in insula VII in ieder geval van een weldadige luxe geweest. Het betreft
ongetwijfeld een stadsvilla, een onderkomen van de stadselite. Dergelijke riante huizen zijn in de
noordelijke provincies ook bekend uit onder meer Xanten, Keulen, Tongeren, Doornik, Aarlen, Amiens
en Metz.972 De Voorburgse stadsvilla geeft een goed beeld van de wijze waarop de stadselite woonde.
De eigenaar behoorde ongetwijfeld tot de paar rijken die de dienst in Forum Hadriani uitmaakten en
van wiens vrijgevigheid velen afhankelijk waren. Het huis moest indruk maken op de relaties (clientes)
die elke morgen voor de ochtendbegroeting (salutatio) hun opwachting maakten bij hun beschermheer
(patronus). En later op de dag was er de ontvangst van politieke en zakelijke vrienden van binnen en
buiten de stad. Een Romeinse heer van stand liet immers zijn relaties niet in een herberg overnachten,
maar bood ze zelf de groots mogelijke gastvrijheid.973
De villa is, misschien wel om zijn welstand, na de val van Forum Hadriani zwaar geplunderd en
verwoest. Zo was er blijkens restanten bij de bouw kostbaar marmer gebruikt. De interpretatie van de
sporen is extra lastig omdat Reuvens het westelijk deel nauwelijks heeft onderzocht.974 Wat rest is niet
meer dan een vage impressie, maar die is al indrukwekkend genoeg. De eigenaar kon zich blijkens de
resten het gebruik van marmer permitteren, een materiaal dat in de regio in Romeinse woonhuizen
uiterst zeldzaam is.975 Ook is er een halve meter groot fragment gevonden van vermoedelijk een
plafond, in reliëf versierd met ruim vijftien centimeter lange ruitvormen (afb. 13.1b).976 Verder is een
meer dan 67 centimeter brede pilaster met groeven tevoorschijn gekomen, waarschijnlijk afkomstig uit
een ongeveer zes meter hoge zaal (afb. 13.1a). En Reuvens legde een badvleugel bloot en
verschillende andere vertrekken met vloerverwarming. Bovendien zijn er wandschilderingen
gevonden, waaronder een groene schildering met mogelijk planten. De fundamenten waren van
steen, wat niet uitsluit dat de bovenbouw lichter was uitgevoerd.977
Het peristylium-type
De grote woning in insula VII is een stadsvilla met aan de opgegraven achterzijde waarschijnlijk een
open binnenhof (afb. 13.2). Het gaat bij deze woning vermoedelijk om het zogeheten Peristylium-type.
Deze vorm was in de 2e en 3e eeuw, de tijd van Forum Hadriani, een veelvoorkomend type stadsvilla
in het Romeinse Rijk. In Pompeji is zichtbaar hoe de omzuilde binnenhof (peristylium) aanvankelijk
aan de achterzijde van het atriumhuis werd toegevoegd en steeds meer belangrijke vertrekken
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aantrok, waarna het aan de voorzijde gelegen open atrium langzaam uit de mode raakte. De voorzijde
van de grote stadsvilla’s bestond sindsdien veelal uit een overdekte zaal, of een tweede peristylium.978
Stadsvilla’s waren in veel steden tussen andere bouwwerken ingebouwd en hadden een naar
binnen gekeerd karakter. De buitenmuren waren met hun kleine raampjes naar buiten vrij gesloten.979
Het licht kwam vooral van binnenhoven en daken met lichtopeningen. De beslotenheid sloot met
name onbekenden buiten. Wie eenmaal binnen was, werd juist geconfronteerd met een ruime mate
van openheid.
Aan de achterzijde van dit soort stadsvilla’s lagen, rondom een binnentuin, de private vertrekken
zoals de slaapkamers, eetzalen, toiletten, de keuken en eventueel een badvleugel. Dat waren de
ruimten waar “niemand binnenkomt, tenzij daartoe uitgenodigd” aldus Vitruvius.980 In dit deel van de
woning had je weinig last van het stadslawaai en ging rust uit van de tuin. Deze was in het midden
vaak voorzien van een vijver, liefst met een klaterende fontein. Soms grensde aan de tuin ook een
badvleugel. In een aantal gevallen bood een kleine zij-ingang (posticum) toegang voor het
personeel.981 Vaak was de binnentuin aan de kant van het huis voorzien van een zuilengalerij, soms
aan meer kanten. In dat geval werd gesproken van een peristylium (‘omzuiling’).982 Bij de klassieke
indeling lag een ontvangstkamer (tablinum) tussen voorzijde (atrium) en achterzijde (peristylium) van
de woning. Het tablinum was oorspronkelijk de fraaiste ruimte rond het atrium. Soms was deze
voorzien van een verhoogde vloer en nogal eens versierd met pilasters. Hier ontving het gezinshoofd
zijn relaties. Er bevond zich veelal een geldkist, soms ingegraven in de grond.983 Via een opening of
raam stond het tablinum in verbinding met de achterliggende binnentuin. Zodoende bood het tablinum
zicht op zowel het atrium met ingang, als het groen van de tuin en was daarmee een perfecte
ontvangstruimte. De ommuurde tuin betrad men via het tablinum of een aangrenzend zijvertrek
(andron).984
Met het uit de mode raken van het open atrium nam de beslotenheid van het achterste deel af. Bij
het peristylium-type ligt de ontvangstruimte namelijk vaak geheel aan de achterzijde. Daarbij is deze in
het koudere noorden nogal eens uitgerust met vloerverwarming. Vaak werd dit grote en rijk versierde
vertrek tevens als eetzaal gebruikt.985 Slofstra suggereert dat het verplaatsen van de ontvangstruimte
en de grotere omvang een wijziging in het patronagesysteem weerspiegelt. Dickmann merkt op dat
het een prestigezaak werd de bezoeker de maximale omvang van het huis te tonen en de looproute
naar de ontvangstkamer zo lang mogelijk te maken. Het effect was dan maximaal als de
ontvangstruimte helemaal achterin lag.986 Dergelijke peristylium-huizen zijn in de omgeving onder
meer bekend uit Keulen, maar ook uit het legioensfort in Nijmegen.987 Aan de voorzijde bevonden zich
vaak ruimtes voor administratief en/of ambachtelijk gebruik. Met name aan drukke winkelstraten waren
dergelijke grote huizen aan de voorzijde tevens voorzien van winkels. Maar bij minder drukke straten,
zoals hier de cardo 1, was dat zeker geen vanzelfsprekendheid.988
De opgraving van Reuvens
Het ziet er naar uit dat Reuvens de achterzijde van een dergelijke stadsvilla heeft opgegraven.
Redelijk goed herkenbaar zijn rond een open binnenhof onder meer de grote zaal aan de achterzijde
en de badsuite in een zijvleugel. Terwijl de achterzijde met open binnenhof van de Voorburgse
stadsvilla redelijk goed bekend is, blijven indeling en inrichting van de voorzijde onbekend omdat dat
deel niet is opgegraven.
Reuvens ontdekte de eerste resten in 1827. Maar het meeste kwam tijdens zijn opgraving in 1828
tevoorschijn, in de zomer waarin de vele regenbuien het werk overigens flink bemoeilijkten. Met name
bakstenen constructies waren op sommige plaatsen nog relatief goed bewaard, zoals zuilen van
vloerverwarming (hypocaustum) en een bakstenen kanaal. De middeleeuwse slopers lijken des te
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meer belangstelling gehad te hebben voor andere (kostbaardere) bouwmaterialen van dit rijk
uitgevoerde bouwwerk, een verschijnsel dat ook van elders bekend is.989 Zo zijn de muren soms
volledig uitgebroken en resteert alleen nog de diepe funderingssleuf die als een holte tussen de
aangrenzende betonvloeren is achtergebleven. Die meeste vloeren zijn zelf ook zwaar aangetast. De
interpretatie van de sporen wordt extra bemoeilijkt omdat sprake is van meer dan één bouwfase. Zo is
in één van de verwarmde vloeren (hypocausten) later een bakstenen kanaal aangebracht.
Het gebouw nam een groot deel in van het noordwestelijke kwadrant van insula VII, een kwadrant
van totaal ongeveer 37 bij 30 meter (125 bij 100 voet) (afb. 13.3). Het valt in ieder geval op dat de
vertrekken zowel in het zuiden als het oosten ongeveer langs de veronderstelde kavellijn liggen.
Uitzondering lijkt de plaats die Reuvens met ‘x’ aanduidt (afb. 13.2 en 13.3). Volgens hem was dit
echter geen vertrek. Hij zag het als puin van de uitgebroken vloer van het naastgelegen vertrek ‘w’. Dit
vertrek ligt wel precies binnen genoemde kavelgrens. Dat deze vertrekken zich langs aangrenzende
kavels bevinden, betekent dat er aan die kant van de stadsvilla waarschijnlijk geen ingang was. Dat
was ook praktisch omdat deze vertrekken allen vloerverwarming bezaten. Verwarmde vertrekken
dienden immers ten behoeve van het vasthouden van de kostbare warmte bij voorkeur geen directe
verbinding met buiten te hebben.
De verschillende opgegraven onderdelen van de stadsvilla worden hieronder besproken, de
binnentuin als laatste. Eerst komen de omliggende vertrekken ter sprake. Het overzicht begint met de
badsuite in de zuidelijke zijvleugel. Vervolgens komt tegen de klok in de grote verwarmde ruimte aan
de oostkant ter sprake, tevens de achterzijde van de stadsvilla. Daarna gaat de aandacht uit naar de
noordelijke zijvleugel met wederom een verwarmd vertrek. Het rondje eindigt bij de slechts summier
opgegraven westelijke kant waar achter de vermoedelijke porticus een rijk versierde ruimte gelegen
lijkt te hebben. Bij de binnentuin zelf is er aandacht voor de afvoergoten, een mogelijke siervijver en
een muntschat. Afsluitend wordt een totaalbeeld geschetst en een mogelijke fasering voorgesteld.
De badvleugel
In de zuidoosthoek van de stadsvilla bevond zich een badvleugel, een element dat alleen de zeer
welgestelden zich konden veroorloven. Palladius schreef: “Indien de beschikbare hoeveelheid water
het toestaat, kan de pater familias de aanleg van een privébad overwegen. Zo’n privébad is immers
comfortabel en bevorderlijk voor de gezondheid".990 Toch was het een luxe die ook bij de fraaiste
woonhuizen uit Pompeji en andere steden vrij zeldzaam was. Dat in tegenstelling tot plattelandsvilla’s
waarvan in Gemania Inferior ongeveer en derde een eigen badhuis bezat.991 De Haan stelt dat in
Pompeji 7,5% van de huizen een eigen badinrichting bezat, waarvan een aantal zeer eenvoudig was.
In andere plaatsen zijn privébaden nog zeldzamer. Zo is in het Britse Silchester op honderdvijftig
onderzochte stadswoningen nog maar één huis met eigen badsuite aangetroffen. Verder ontbreken ze
in het goed onderzochte Timgad en zijn ze ook in bijvoorbeeld Ostia zeer schaars. In Keulen is tot nu
toe één voorbeeld binnen de stadsmuren bekend, in Xanten slechts enkele. Bovendien nam met de
opkomst van publieke baden het aantal private stadsbaden verder af.992 De voorkeur voor een eigen
badvleugel nam overigens niet toe bij een grotere loopafstand tot de publieke thermen. Dat blijkt in
Pompeji waar ze ook voorkomen in huizen vlakbij een openbare badgelegenheid. Ook het huis met
privébad in Keulen lag dichtbij de grote publieke baden. Hetzelfde geldt voor de Voorburgse
stadsvilla.993 In Voorburg was de nabijheid van het badhuis juist een voordeel vanwege de
watervoorziening, wat mogelijk in meer plaatsen een rol speelde.
De kleinere privé-baden konden handmatig van water worden voorzien omdat de kuipen een
veelal bescheiden inhoud hadden van driehonderd tot vijfhonderd liter.994 Maar aanwezigheid van
stromend water was wel erg handig. Het kan daarom haast geen toeval zijn dat het vertrek bij de
Voorburgse stadsvilla juist daar ligt waar de afstand tot het grote waterreservoir van het openbare
badhuis het kleinst is. Vermoedelijk was de villa op dit reservoir aangesloten en kon zo beschikken
over stromend water. In Pompeji ging de komst van stromend water gepaard met de bouw van privébaden.995 Vondsten uit onder meer Nijmegen, Maastricht, Wychen en Hoogeloon illustreren dat de
Romeinen al bronzen kranen kenden die ook in de Voorburgse stadsvilla gebruikt zullen zijn. Het
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waren bij de Romeinen veelal afsluitkranen die werden gebruikt om de toevoer naar bijvoorbeeld
fonteinen te regelen. Aan het eind van de leiding bevond zich doorgaans een waterspuwer in plaats
van een kraan.996 Stromend water zal zeker hebben bijgedragen aan het prestige van de bewoner van
de Voorburgse stadsvilla omdat dit in de weide omgeving niet beschikbaar was.997
Het private badvertrek was drie bij ten minste vier meter groot. Het is als badruimte herkenbaar
aan de extra lange bakstenen hypocauststeunen waarop de betonnen badkuip geplaatst is geweest
(afb. 13.4).998 Het betekent dat de bewoner beschikte over een verwarmde badkuip (alveus). De
ongeveer een halve meter lange badkuipsteunen waren tot drie tegellagen (twintig centimeter)
bewaard. Zeker als de betonnen badkuip met water was gevuld, hadden ze een zware last te torsen
wat verklaart dat niet de standaard kleinere zuiltjes werden gebruikt.999 De lengte van de steunen komt
vrij goed overeen met de maat van ongeveer 65 centimeter van enkele privé-kuipen uit het
Vesuviusgebied. Die breedte is vergelijkbaar met moderne badkuipen.1000 In Voorburg waren over een
afstand van 1,4 meter nog drie steunen zichtbaar zodat de kuip minimaal zo’n anderhalve meter lang
was, wat ook vergelijkbaar is met de formaten in de Vesuviussteden en met moderne kuipen. Op de
plek van een mogelijk vierde steun waren de sporen weggebroken. Gegeven de onderlinge
hartafstand van de steunen van circa zes decimeter (twee voet), valt dus niet uit te sluiten dat de kuip
met een vierde steun nog zo’n zes decimeter langer was. De lengte kwam dan uit op ongeveer twee
meter.
Gezien de aanwezigheid van een verwarmde badkuip is dit vertrek een caldarium, de heetst
verwarmde badruimte die enigszins op een sauna leek. Het oostelijke fundament van het caldarium is
met 0,7 meter opmerkelijk breder dan de overige muren van dit badvertrek. Kennelijk was het een
dragende buitenmuur. De zuidelijke muur is niet opgegraven, maar zal gezien de ligging langs de
vermoedelijke kavelgrens ook een breder gefundeerde buitenmuur zijn geweest. Het caldarium lag
dus in een hoek van de stadsvilla, wat ideaal was voor de lichtinval. In de private caldaria bevond zich,
net als in de grote baden, behalve de heetwaterkuip ook een stenen wasbekken (labrum). Dit ronde
bekken bevatte koud water en stond doorgaans op een brede ronde basis. Die was gezien het grote
gewicht nogal eens tot op de ondergrond gefundeerd en is daardoor soms nog herkenbaar. Een rond
fundament in het villabad in het Zuid-Limburgse Lemiers is daar een voorbeeld van. Maar daardoor
valt ook te zien dat het labrum in de loop van de 2e eeuw in het caldarium uit de mode raakte.1001 In
Voorburg is in ieder geval geen afdruk teruggevonden.
De betonnen heetwaterkuip werd doorgaans met een soort boiler van warm water voorzien. Aan
de voet van de Vesuvius bij Boscoreale bleek een dergelijke badinrichting van een plattelandsvilla
zeldzaam goed geconserveerd. De ‘boilers’ en loden leidingen waren er nog op hun oorspronkelijke
plaats aanwezig: een 0,6 meter brede en 1,9 meter hoge cilindervormige ketel boven de
stookopening. Deze kon met koud water worden gevuld vanuit een watertank die op een verhoging
stond. Bij een badvleugel van een suburbane villa in Keulen was de standplaats van de ketel nog
zichtbaar.1002
Vanuit een stookgat (praefurnium) werd warme lucht onder de vloer gevoerd, inclusief het deel
waarop de badkuip stond. Doorgaans bevond het stookgat zich onder het midden van de kuip om de
watermassa goed warm te kunnen houden. Dat is bij de Voorburgse stadsvilla zeker een mogelijke
plek. Aan de achterzijde is daar binnen de kavelgrenzen namelijk plaats voor een circa vier meter
brede stookruimte, inclusief een opslagruimte voor brandstof. Bovendien kon vanuit dezelfde
stookpositie ook de grote zuidelijke zaal verwarmd worden. Die zaal bezat blijkens pijlerresten
namelijk eveneens een hypocaustum. Reuvens trof geen sporen van een stookruimte aan. Maar deze
kan voorzien zijn geweest van een eenvoudig houten afdak zoals bijvoorbeeld is aangetroffen bij de
kleine herbergthermen in Xanten.1003 Het past in het beeld van plattelandsvilla’s waar de stookruimte
veelal werd aangebouwd en vaak vrij eenvoudig is uitgevoerd.1004 Een fraai voorbeeld is het
uitstekend bewaard gebleven stookgat van de villa bij Ahrwheiler-Silverberg waar de stookopening met
een eenvoudig afdakje was beschermd.1005 Aan het eind van dit hoofdstuk, bij de bespreking van de
oostelijke huizen in insula VII, wordt aangegeven hoe het stookgat mogelijk vanaf de hoofdweg (cardo

996

Jansen 2002b,50, 52 en 56; Schut 2007,370.
Dickmann 1999,267; Perring 2002,198.
998
Nielsen 1990,14; Dodt 2003,57 en 75.
999
Vergelijk Mylius 1933,114.
1000
De Haan 1996,60 en 62.
1001
De Haan 1996,60 (algemeen); Heinz 1983,257, Braat 1934,22 en Dodt 2003,146 (labrum) en 254 met Abb. 111 (Lemiers).
1002
Yegül 1992,373 en fig. 466 en De Haan 1996,62-63 (Algemeen); Dodt 2003,43,132,314 en Abb. 128 (Keulen).
1003
Bridger 1984b,19; Ditmar-Trauth 1995,92.
1004
Dodt 2003,133; De Maeyer 1937,172.
1005
Hehr 2003,33 (Raum 7, zijnde stookhok voor Raum 3).
997

522

maximus) toegankelijk was via een smalle steeg bij de latrine van het publieke badhuis met
aanvullend een recht van overpad over het aangrenzende achtererf van huis VII.5 .
Het lijkt vreemd dat het betreffende stookgat op de tekening van Reuvens niet zichtbaar is. Dat
kan komen doordat het gat later bij een verbouwing is afgesloten. Het kan ook zijn dat de muur tot op
het fundament was afgebroken zoals de tekening suggereert. Een andere mogelijkheid is dat bij
uitzondering het stookgat zich niet onder de kuip bevond. Dat was ook het geval bij de kleine
particuliere badvleugel in Xanten. Het zou dan betekenen dat de badkuip alleen via het hypocaustum
werd verwarmd en daardoor slechts lauw water bevatte.1006 Het stookgat zou zich dan in de niet
opgegraven zuidelijke muur bevinden. Interessant genoeg grenst deze aan het badhuisterrein. Het is
dus mogelijk dat de eigenaar van de villa met de beheerder van het badhuis een regeling had
getroffen om zijn particuliere bad te laten stoken door het personeel van het openbare badhuis. Zoals
eerder aangegeven, leverde het publieke badhuis via het reservoir waarschijnlijk ook het water.
In een latere fase bevond zich in ieder geval een stookgat in de zuidelijke muur. Uit die richting
komt namelijk een later aangelegd bakstenen stookkanaal waarvoor een deel van de oorspronkelijke
zuiltjes heeft moeten wijken. Het caldarium is kennelijk op zeker moment ingrijpend verbouwd. De
nieuwe constructie doet denken aan een kanaalhypocaustum. Dat was een eenvoudiger variant,
onder meer bekend uit Nijmegen en het Limburgse Lemiers. Bij zo’n kanaalhypocaustum rustte de
vloer niet op zuiltjes, maar werd de hete lucht eenvoudig via een aantal kanalen onder de vloer geleid.
Het is een techniek die in het algemeen wat later gedateerd wordt, wat overeenstemt met het feit dat
het kanaal is aangelegd bij een latere verbouwing.1007 Een interessante parallel biedt een klein
badcomplex in Bonn. Daar loopt een minimaal 3,5 meter lang bakstenen kanaal in iets gebogen vorm
door een vertrek om uit te komen op een aangrenzend vertrek met hypocaustum. Het was dus in feite
een verlengd stookkanaal.1008 Het nog te bespreken vertrek waar het gebogen stookkanaal in
Voorburg op uitkomt, bezat eveneens een hypocaustum. Een dergelijke constructie is dus goed
denkbaar. De verwarmingscapaciteit van een dergelijk systeem was minder groot.1009 Het is daarom
waarschijnlijk dat met de verbouwing de functie als badvleugel is opgegeven of verplaatst.
Van het oudere Voorburgse hypocaustum met zuiltjes zijn de onderste vierkante tegels op hun
oorspronkelijke plaats aangetroffen. De constructie vertoont de gebruikelijke maten. De zuiltjes zijn
twee decimeter breed en staan hart op hart een kleine twee voet uit elkaar. Daarmee konden ze op
hun hoekpunten de voor dergelijke hypocaustvloeren gebruikelijke ‘tweevoetstegels’ (bipedales)
dragen. Faventinus adviseert voor privébaden, zoals de badvleugel van de stadsvilla, een zuilhoogte
van 2,5 voet (0,75 meter). Dezelfde maat wordt voor privébaden genoemd door Palladius.1010 In de
praktijk komen dergelijke hoogtes inderdaad voor, veelal variërend tussen de 2 en 3 voet (0,6 tot 0,9
meter).1011
De ‘zwevende’ vloer (suspensura) die op de zuiltjes gelegen moet hebben, was vaak zo’n twee
decimeter dik.1012 Zo waren in het uitzonderlijk goed bewaard gebleven Romeinse badhuis in
Maastricht de tweevoetstegels zes centimeter dik en de erbovenliggende betonnen vloer veertien
centimeter, totaal dus twintig centimeter.1013 Bij het Voorburgse vertrek valt te denken aan ongeveer
0,75 meter (2,5 voet) hoge zuiltjes en een circa twee decimeter dikke vloer, totaal een kleine meter
hoog. Dat strookt met de hoogte van goed bewaardgebleven vloeren van de badhuizen van
plattelandsvilla’s in het Zuid-Limburgse Ravenbosch en Bochholtz-Vlengendaal.1014 De aanleg van
dergelijke vloeren was een relatief kostbare aangelegenheid en daarom een teken van welstand.
Vloerverwarming was blijkens de Voorburgse opgravingen een luxe die alleen de rijkste inwoners van
Forum Hadriani zich konden permitteren. Dat geldt overigens ook voor een stad als Pompeji.1015
De ingang van het Voorburgse caldarium bevond zich ongetwijfeld aan de westelijke kant. Dat
was namelijk de enige plaats waar een aangrenzende binnenruimte aanwezig was, en dus de enige
mogelijkheid om de warmte goed vast te houden. De aangrenzende ruimte vervulde bij de kleinere
badinrichtingen meestal de gecombineerde functie van kleedruimte (apodyterium) en lauwwaterbad
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(tepidarium). Deze laatste werd gebruikt om te wennen aan de overgang naar het hete caldarium. De
meeste privébaden in bijvoorbeeld Pompeji missen naast een aparte kleedruimte ook vaak het koude
bad (frigidarium). Dat was wel standaard in grote badinrichtingen, waaronder zeker ook de openbare
baden van Forum Hadriani.1016
Bij de Voorburgse stadsvilla grensde aan het caldarium een ruimte die inderdaad geschikt was
voor de dubbelfunctie van kleedruimte en tepidarium. Het vertrek was daarvoor ruim genoeg met een
breedte van ongeveer 4,5 meter en een lengte van circa 8 meter. En de ruimte was voorzien van de
vereiste vloerverwarming.1017 Reuvens meldt over dit vertrek ‘w’ namelijk dat dit “aller waarschijnlijkst
een kamer met hoofdjes” was, ofwel een hypocaustum. Dat stemt overeen met zijn hoogtemetingen
die aangeven dat de bodem ongeveer even hoog lag als de bodem van de andere hypocausten van
de stadsvilla. Volgens Reuvens is de bovenliggende zwevende betonnen vloer later gesloopt en aan
de zuidkant in een kuil gedeponeerd bij een plek die hij met ‘x’ aangeeft. Hij sprak van “losse brokken
kalkvloer x welke allerwaarschijnlijkst van w afkomstig zijn”. In de noordwesthoek trof Reuvens nog
resten van de tufstenen muur van dit vertrek. Bij elkaar had de vermoedelijke badvleugel aldus,
inclusief stookruimte, een lengte van circa vijftien meter. Daarmee was alleen al de badvleugel bijna
even groot als een compleet woonhuis zoals het in 2005 door BAAC opgegraven Huis met het Keulse
Vaatwerk. In de stadsvilla kwam de badvleugel slechts tot de helft van de lengte van het huis, en
vormde daar alleen een zijvleugel. De twee badvertrekken hadden een oppervlak van bij elkaar
ongeveer 50 m2. Daarmee boden ze volgens een vuistregel plaats aan maximaal vijf baders
tegelijk.1018 Een dergelijk aantal is aannemelijk bij een particulier bad. Het oppervlak van circa 50 m2 is
vergelijkbaar met de badvleugels in de twee huizen uit Xanten (circa 50 m2) en Keulen (circa 70
m2).1019 De badvleugel zou ongeveer zeven procent van het oppervlak van de stadsvilla innemen. Dat
past aardig bij de zeven tot tien procent die voor plattelandsvilla’s in Germania Inferior is
vastgesteld.1020
De ligging van de badvleugel sluit aan bij de voorschriften van Vitruvius. Om het verwarmen
maximaal met zonlicht te ondersteunen, verkoos Vitruvius een ligging op het westen, de kant van de
ondergaande zon. Dit omdat de (na)middag werd gezien als het gunstigste moment om een bad te
nemen. Maar bij de Voorburgse stadsvilla was dat geen optie omdat in het westen vermoedelijk de
voorkant van de woning lag, wat geen gebruikelijke plaats was voor een badvleugel. Volgens Vitruvius
was een ligging op het zuiden dan het beste alternatief, wat bij de stadsvilla is nagevolgd. Vitruvius:
“Ten eerste moet een zo warm mogelijke plek worden uitgekozen, dat wil zeggen een die is
afgeschermd van het noorden en noordoosten. De hete en lauwe baden moeten hun licht uit het
westen ontvangen. En als de situatie dat onmogelijk maakt, in ieder geval vanuit het zuiden omdat er
in principe in de middag en avond wordt gebaad”.1021
Er was aan de zuidkant inderdaad ruimte voor lichtvensters. De villa grensde hier immers aan de
open binnenplaats van het openbare badhuis. Daarvan is hier geen aparte omheining aangetroffen.
Het caldarium ving zodoende s’ochtends aan de oostkant zonlicht op, en in de middag (samen met
het aangrenzende lauwe badvertrek) zonlicht aan de zuidkant. Dat dit soort aspecten belangrijk werd
gevonden, illustreert een brief van Plinus de Jongere. Daarin merkt hij over zijn privébad op dat het
warme vertrek beter verlicht was dan het lauwe vertrek, overeenkomstig de situatie in de Voorburgse
stadsvilla.1022 Ook Seneca schreef naar aanleiding van een bezoek aan een privébad: “Tegenwoordig
noemen ze baden mottennesten als ze niet zo ingericht zijn dat er de hele dag door zeer ruime
vensters het licht van de zon in kan vallen, als men zich daar niet tegelijk in het water en de zon kan
baden”.1023 Vergelijkbare opmerkingen komen terug bij Palladius en Faventinus.1024
De verwarmde zaal
Aan de achterzijde van de woning, met de punt tegen de badvleugel, bevond zich een circa twintig
meter lange en vier meter brede verwarmde zaal.1025 Een achttal hypocaustzuiltjes stond nog netjes in
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een rij op z’n oorspronkelijke plaats (afb. 13.2). Net als in de badvleugel waren vierkante tegels met
zijden van tweederde voet (twintig centimeter) gebruikt met een hartafstand van ongeveer twee voet
(zes decimeter). In enkele zuiltjes bevonden zich tegels met het stempel EX GER INF.1026 Deze zijn
vanaf circa 175 na Chr. tot in de 3e eeuw geproduceerd.1027 Ook deze ruimte was deels nog omgeven
met muurwerk van tufsteen. Waar dit volledig was uitgebroken, bleek de fundamentgreppel circa
driekwart meter breed.1028 Dat past goed bij de gebruikelijke dikte van circa 2 voet (0,6 meter) voor
opgaand stenen muurwerk. Maar bij die dikte is ook een houten constructie op een stenen sokkelmuur
denkbaar zoals besproken bij het muurwerk van de huizen in insula VIII.
De grote zaal diende waarschijnlijk als de royale ruimte die zich vanaf het begin van de 2e eeuw
steeds vaker aan de achterzijde van grote Romeinse stadswoningen bevond en die in het noorden
nogal eens vloerverwarming bezat. Het is een verdere ontwikkeling van de ontvangstkamer (tablinum)
in de oudere atriumhuizen, maar er is ook verwantschap met de oecus, de ontvangstzaal aan de
achterzijde van Griekse huizen. In de nieuwe opzet was de ruimte groot genoeg om tevens als
eetkamer (triclinium) te dienen, waarin de vloerverwarming een aangenaam verblijf garandeerde.
Seneca merkte al op dat de welgestelden verwarmde eetkamers bezaten.1029 De uiterste afstand tot
de rumoerige straatzijde maakte de overlast van de omgeving zo klein mogelijk. Dat de
ontvangstruimte zich naar de achterzijde van de woning had verplaatst, betekent dat het achterste
deel van de woning minder privé was dan in het oude atriumhuis.1030 Ook is wel gesuggereerd dat de
grotere omvang van de ontvangstruimte, goed zichtbaar in Voorburg, paste bij een gewijzigde
ochtendceremonie.1031
De ruimtes waren meestal vier tot zes meter breed en opvallend langgerekt, wat overeenkomt met
de circa vier bij twintig meter van het Voorburgse vertrek. Het plafond was ten behoeve van een goede
lichtvoorziening vaak extra hoog zoals Gregorius van Nyssa in een brief schrijft over een villa in
Anatolië. De zaal “had een hoog dak en was van alle kanten goed verlicht” en was “versierd met
kleurrijke schilderingen”. Bij voorkeur lag de ruimte ten behoeve van een goede lichtinval aan de oostof zuidkant, wat in Voorburg het geval is. Naast muurschilderingen waren deze ‘feestzalen’ op de vloer
vaak van mozaïeken voorzien. In een dergelijke zaal in een woning in het Britse South Shields waren
op de vloer nog de afdrukken zichtbaar van de in een U-vorm opgestelde aanligbedden van de
eetruimte. Ze keken uit op de deuropening en op een open ruimte in de zaal waar tijdens feesten
artiesten konden optreden.1032
Reuvens oppert de mogelijkheid dat er een doorgang was naar de zuidvleugel waarin het badhuis
zich bevond. Maar daarvoor is erg weinig ruimte. Bovendien was zo’n doorgang naar het caldarium
van wege het warmteverlies niet erg praktisch. Dat maakt het des te waarschijnlijker dat er wel een
verbinding was met de noordvleugel, de enige andere mogelijke toegang binnendoor. Daar sluit de
zaal over een lengte van circa twee meter aan op de zijvleugel, wat ruim voldoende is voor een
deuropening. Die kwam waarschijnlijk uit op een circa twee meter brede dwarsgang.1033 Deze ruimte
was onverwarmd en gaf daarom mogelijk wel toegang tot het binnenhof. Een dergelijke onverwarmde
gang kon als warmtesluis functioneren. Verwarmde ruimtes zelf hadden zoals gezegd, om de warmte
vast te houden, zelden een opening naar buiten. Op deze plek kan een dergelijke gang tevens als
dienstuitgang (posticum) gefunctioneerd hebben. Omdat in het noorden mogelijk het nog te bespreken
Huis met de liggende Fresco (huis VII.2) lag, kan de dienstgang via een dwarsgang zijn uitgekomen
op het erf aan de oostzijde. Omdat daar waarschijnlijk andere huizen lagen, waarover aan het eind
van dit hoofdstuk meer, zou een recht van overpad afgesproken kunnen zijn. Ook is het mogelijk dat
de villabewoner de huisbaas van het andere huis was. Het dienstdoende personeel had via de gang
mogelijk ook toegang tot een tweede stookplaats die in de noordoosthoek van het complex gelegen
kan hebben om de grote zaal goed warm te kunnen houden. De oostelijke kant van de gang sloot
namelijk aan op een vergelijkbare open plek als bij de badvleugel. Maar de sporen zijn in de
noordoosthoek van de villa zwaar verstoord zodat genoemde interpretaties onzeker blijven.
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De noordelijke zijvleugel
De vermoedelijke gang grensde met de lange westelijke zijde aan het zeer grote vertrek ‘AA’ dat de
kern van de noordvleugel vormde (afb. 13.2). Vitruvius noemt in verband met de koele ligging de
noordkant ideaal voor zomer-triclinia, de in de zomer te gebruiken eetvertrekken.1034 Van belang is dat
het hypocaustum hier in een later stadium met puin opgevuld lijkt te zijn en is vervangen door een
onverwarmde betonnen vloer. Bij die vloer is bij vertrek ‘z’ een stempel gevonden van het Eerste
Legioen (LEG I M AN). Dat type dateert uit de periode 197 – 222 na Chr.1035. Het hypocaustum is
mogelijk afgeschaft om hier een koel zomer-triclinium te creëren. Maar die interpretatie is hoogst
onzeker.1036
Het betreffende hypocaustum is op de tekeningen van Reuvens slechts over een oppervlak van
zo’n 0,65 bij 1,35 meter zichtbaar en is mogelijk door hem niet verder uitgegraven (afb. 13.5 en 13.6).
Zichtbaar zijn nog drie ronde zuiltjes met een diameter van wederom circa twintig centimeter. De
hartafstand is echter met één tot anderhalf voet iets kleiner dan tot dusver was aangetroffen. Het best
bewaard gebleven zuiltje was blijkens een profieltekening nog vier tegels hoog, zo’n twintig centimeter
(afb. 13.6). Twee ronde tegels uit dit vertrek bevatte de lettercombinatie VVMV. Verder is er een
vierkante tegel gevonden waarop voor het bakken in de natte klei het getal CCXXX (230) was
ingekrast. Uit onder meer Nijmegen zijn ook vergelijkbare getallen bekend waarbij wel wordt
verondersteld dat het om de dagproductie van een tegelbakker gaat.1037
In het oosten van het kleine hypocaustum stond een muurtje van gebakken tegels dat ongeveer
een kwart meter breed was en ruim een meter lang. Op het hoogste punt waren er nog zes tegellagen
bewaard met op de bovenste tegel een stempel. De zes tegellagen waren in totaal ongeveer dertig
centimeter hoog zodat de hoogte per laag zo’n vijf centimeter bedroeg. Opvallend is dat de tegels
loodrecht op elkaar zijn gestapeld (afb. 13.6). Dat is voor een opgaande muur bouwkundig een
zwakke constructie omdat de versterkende werking van het verspringen van de steenlagen ontbreekt.
Daarom betrof het mogelijk een onder de vloer van het hypocaustum geplaatst tussenmuurtje dat
geen dragende functie had en alleen een rol speelde bij het geleiden van de warmte. Bakstenen
muurtjes met die functie komen vaker in hypocausten voor, bijvoorbeeld in het badhuis in Heerlen.
Mogelijk vormde deze ruimte met later opgevuld hypocaustum de noordelijke vleugel van de stadsvilla
omdat de plattegrond dan redelijk symmetrisch ten opzichte van het binnenhof zou zijn. In dat geval
bedroeg de totale huisbreedte zo’n 85 voet (25 meter).
Aan de niet opgegraven westzijde van de badvleugel kan een keuken (culina) hebben gelegen.
Vanwege de gemeenschappelijke stookbehoefte en de handig te benutten waterspoeling werd de
keuken bij voorkeur in de buurt van de badvleugel geplaatst om gebruik te kunnen maken van
hetzelfde stookgat. Bij de keuken bevond zich namelijk ook vaak een latrina. De Romeinse naam voor
toiletten (latrina) is zelfs afgeleid van de vroegere wasruimte (lavatrina) bij de keuken. Bij de
Voorburgse stadsvilla lag het stookgat van het hete vertrek (caldarium) zoals besproken ergens bij de
zuidoosthoek van de woning waar geen plaats lijkt voor een keuken. Dat geldt ook voor het mogelijke
andere stookgat van de grote zaal in de noordoosthoek. Daarom valt te denken aan een keuken ten
zuiden van de verwarmde kleedruimte. Mogelijk bevond zich daar ook de latrine. Aan die kant was er
namelijk ook een aansluiting mogelijk op de afvoeren van het badhuis. Een combinatie van keuken en
toilet is onder meer bekend van het atriumhuis in Keulen en eerder genoemde villa bij Boscoreale. In
de buurt van de keuken bevonden zich doorgaans ook de voorraadkamer, andere dienstvertrekken en
onderkomens voor het personeel. Een alternatieve positie is in de buurt van genoemde dienstingang
(posticum) omdat daar ook vaak keukens lagen en in de buurt ook een vertrek met hypocaustum
aanwezig was.1038
De westkant
De sporen aan de westkant van het binnenhof zijn onduidelijk. In het westen van het opgevulde
hypocaustum lag de betonnen vloer AA. De resten daarvan staken ongeveer dertig centimeter boven
de vloer van het hypocaustum uit en waren oorspronkelijk mogelijk nog wat hoger. Direct aangrenzend
kan vloer BB een klein restant zijn van de vloer van zowel de porticus als van de daar achter gelegen
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ruimte. Met 1,3 meter boven NAP lag deze vloer ruim boven het Romeinse maaiveld, wat niet
ongebruikelijk was. Het is mogelijk dat achter de vermoedelijke porticus, een zeer rijk uitgevoerd
vertrek lag. Daarop wijst de vondst van pilasters, marmer en een versierd plafond, hoewel niet
bewezen is dat deze bouwfragmenten in situ zijn gevonden (afb. 13.1).1039 Als dat wel zo is, vervulde
dit vertrek mogelijk dezelfde functie als het oude tablinum, namelijk van verbinding tussen het voorste
deel van het huis en het peristylium aan de achterzijde. De voor het tablinum karakteristieke pilaster is
in de buurt van het mogelijke tablinum gevonden en kan met deze prestigieuze ruimte verband
houden.1040 Rond dezelfde plek vond Reuvens een fragment van een fraai bewerkt plafond. Dat
versterkt het vermoeden dat het hier niet de restanten van het open binnenhof betrof, maar van een
overdekte ruimte. Reuvens sprak van een “ruitsgewijs bewerkt bas-reliëf (voor plafond)”. Blijkens de
tekening had het fragment een grootste lengte van bijna een halve meter en waren dieper liggende
langwerpige ruiten aangebracht van ruim vijftien bij acht centimeter (afb. 13.1b). Dergelijke holtes
waren niet alleen een versiering, maar ook bedoeld om de constructie lichter te maken, wat bij een
plafondversiering zeker van belang was.1041 Bij vloer AA of BB vond Reuvens een “marmeren tegel”,
elders door hem omschreven als ”marmeren plaat”. Ook die vondst duidt op een weelderige
inrichting.1042 “Een voet of wat ten Z. van BB” vond Reuvens op 17 juli 1828 “eenige roodgevervde
kalk”.1043 Deze rode frescofragmenten kunnen eveneens bij een rijk interieur passen hoewel rood ook
wel in eenvoudiger ingerichte vertrekken werd gebruikt.
De voorschiften van Vitruvius geven een goed idee van de mogelijkheden om gebouwen een
prestigieuze uitstraling te geven. Hij geeft voor pilasters een hoogte die acht tot negenmaal de breedte
bedraagt.1044 Bij de minimaal 67 centimeter brede pilaster uit de stadsvilla zou de hoogte dan rond de
zes meter (twintig voet) geweest kunnen zijn. Bij prestigieuze ruimtes in stadsvilla’s in de
Vesuviussteden komen dat soort formaten zeker voor. In Pompeji bieden het Huis van de Faun en het
Huis van de Sallust voorbeelden waarbij dergelijke gecanneleerde pilasters de brede opening van het
tablinum omlijsten, een veel toegepaste versieringswijze.1045 Maar het is ook denkbaar dat de pilaster
onderdeel was van de grote en hoge feestzaal. Dat met zes meter de hoogte van het plafond
anderhalf maal de breedte van die zaal was, is goed denkbaar. Het illustreert in ieder geval dat in rijke
woningen elementen als pilasters en zuilen uit de openbare gebouwen werden gekopieerd, passend
bij de semi-publieke functie van deze woningen.1046
De binnenhof
Het is aannemelijk dat zich naast de badvleugel een open binnenhof en/of binnentuin bevond.
Dergelijke badvleugels lagen namelijk vaak aan zo’n binnenhof die mogelijk mede voor de bij de
badcyclus behorende oefeningen werd gebruikt.1047 Bovendien ligt de Voorburgse badsuite op de
grootste afstand van de weg, aan de achterzijde van de woning, de gebruikelijke plek voor een
binnenhof. Het valt in ieder geval op dat de besproken vertrekken grenzen aan een centrale ruimte
van circa vijf bij vijftien meter die in tegenstelling tot de andere vertrekken geen vloerverwarming of
betonnen vloer bezat en dus waarschijnlijk een ruimte in de open lucht vormde. Daarop duiden ook de
open goten van “trasspecie” die langs de noord- en westkant nog aanwezig waren. Op een
profieltekening is het gootvormige profiel duidelijk zichtbaar (afb. 13.6).1048 Het duidelijkst is een van
“trasspecie” gemaakte oost-westgoot die circa vijf meter lang is en in het westen loodrecht uitkwam op
een soortgelijke noord-zuidgoot (afb. 13.5 en 13.6). Waarschijnlijk zijn deze goten gebruikt om het
regenwater van de naar binnen hellende dakranden op te vangen. De dakvlakken rond zo'n binnenhof
waren namelijk bij voorkeur naar binnen gericht, mede om te voorkomen dat de buren hinder
ondervonden van afstromend regenwater. Dat ook in Voorburg loodrecht op elkaar aansluitende
dakvlakken werden toegepast illustreert een in 2005 door BAAC in de zuidwesthoek van de stad
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opgegraven platte dakpan die diagonaal was afgesneden om in dit soort dakconstructies gebruikt te
worden.1049
De aanwezigheid van een binnenhof maakt begrijpelijk waarom zich in deze ruimte, zoals
Reuvens meldt, de toegang bevond tot een stookgat voor het noordelijke vertrek. Stookopeningen
moesten in verband met de hitte goede toegang tot buitenlucht hebben. Verder duidt de vondst van
“twee stukken colom” op de aanwezigheid van een zuilengalerij.1050 Dat is een ander kenmerkend
aspect van zo’n open binnenhof. Blijkens de profieltekening van de oost-westgoot (afb. 13.6) was dit
inderdaad een open goot. Het is waarschijnlijk een misverstand van Reuvens dat deze goot
“gedeeltelijk overdekt” was, mogelijk veroorzaakt door de vondst van los puin boven de goot. Van de
andere dwarsgoot “loopend van Z naar O” meldt Reuvens in ieder geval dat deze “onbedekt” was.1051
Dat het binnenhof was omgeven met dergelijke open goten is een verschijnsel dat van elders ook
bekend is.
Vaak bevatte de binnentuin tenminste aan de kant van het huis een zuilengalerij, wat in Voorburg
ook het geval zal zijn geweest. Daarbij was de Voorburgse ligging met de binnenplaats aan de
oostzijde algemeen geliefd.1052 Soms waren er zelfs aan meer zijden zuilengalerijen, maar daarvoor
ontbreken in Voorburg de aanwijzingen. Hooguit valt te denken aan de noordelijke druipgoot. Maar die
ligt voor een zuilengalerij te dicht bij de muur. Als tussen deze goot en het aangrenzende
hypocaustum een (inmiddels volledig weggebroken) muur stond met de gebruikelijke dikte van twee
voet, lag het midden van de goot ongeveer een kwart meter uit de muur. Dat past bij een druipgoot
direct naast een buitenmuur.1053 Het betekent dat de zuilengalerij in ieder geval niet geheel rondom
liep, wat overigens ook in andere huizen zelden voorkwam.1054 Het lijkt er op dat er slechts aan één
kant een porticus was. Dat zou betekenen dat het oorspronkelijke concept van het peristylium, de
mogelijkheid een volledige rondgang (ambulatio) te maken, was losgelaten. Het was een ontwikkeling
die al eerder op gang was gekomen, zoals onder meer in Pompeji zichtbaar is. Daar is slechts een
derde van de peristylia compleet.1055 Met een enkele porticus is formeel zelfs geen sprake van een
peristylium.1056
Het past ook bij een binnenhof met tuin dat het maaiveld wat lager lag dan de omringende
vertrekken. Via een trapje van enkele treden kwam men dan in de tuin, een trapje dat onder meer in
een stadsvilla in het Britse Caerwent nog bewaard is gebleven.1057 Direct ten westen van de
Voorburgse stadsvilla bevond zich een plaveisel met tegels dat 0,9 tot 1,05 meter boven NAP lag.
Deze Romeinse maaiveldhoogte sluit aan bij waarnemingen van Holwerda in het westen van Forum
Hadriani (afb. 15.20). Er zijn aanwijzingen dat de vertrekken rond de binnenplaats van de stadsvilla
ruim een halve meter hoger lagen. Zo lag de betonvloer van het vertrek ‘BB’ met 1,3 meter boven NAP
ongeveer drie decimeter hoger, en oorspronkelijk nog wat meer omdat de ingemeten sporen sterk
vergraven waren.
Ook de verwarmde vloeren staken waarschijnlijk boven het maaiveld uit aangezien de zuiltjes
relatief hoog stonden. De ondervloer van het best bewaard gebleven hypocaustum (grote zaal ‘u’) trof
Reuvens aan op 0,85 meter boven NAP, dus hooguit enkele decimeters onder het maaiveld. En de
onderkant van het aangrenzende hypocaustum (hete badruimte ‘v’), dat mogelijk iets minder diep was,
lag zelf op of iets boven maaiveldhoogte. Zoals eerder aangeven was het hypocaustum inclusief vloer
waarschijnlijk bijna een meter hoog, zodat de betreffende vleugels in Voorburg meer dan een halve tot
hele meter boven het maaiveld gelegen kunnen hebben. Er zijn aanwijzingen dat de binnentuin zelf
wel op maaiveldhoogte lag. Daarop wijst de ligging van de twee goten, hoewel niet valt te bewijzen dat
ze gelijktijdig zijn aangelegd. De oostwestgoot lag blijkens de tekening van Reuvens met de
bovenkant ongeveer even diep als de aangrenzende hypocaustvloer, en dus lager dan de bovenvloer
van dat vertrek.
Terwijl het peristylium bij de Grieken een echte binnenplaats was, maakten de Romeinen er een
binnentuin van.1058 Vaak lag als centraal element in het midden van de tuin een siervijver. Die werd
liefst met klaterend water gevuld via een spuwer die werd gevoed door een loden waterleiding. De
nabije aanwezigheid van stromend water maakte een dergelijke constructie bij de stadsvilla mogelijk.
Het is daarom interessant dat Reuvens op 8 juli 1828 circa vijf meter ten zuiden van de oost-west
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goot, dus in de vermoedelijke binnentuin, “een groot stuk gesmolten lood” aantrof. Vervolgens kwam
op 10 september van dat jaar op ongeveer dezelfde plek “een fragment van een looden buis (of
waterpijp)” naar boven.1059 De leiding kwam meestal via de voordeur binnen, maar ook wel via de
achterzijde, zeker als daar, zoals bij de stadsvilla, een waterbron in de buurt was. In de meeste huizen
in Pompeji eindigden de leidingen niet met een kraan maar met een spuwer of fontein. De waterdruk
bij de stadsvilla was voldoende om niet alleen een zacht kabbelende fontein te bouwen maar
desgewenst ook een hard spuitende fontein. Stromend water was een belangrijk statussymbool dat
vaak werd gecombineerd met tuinbeelden.1060
Met deze reconstructie valt de omvang van de binnentuin in grote lijnen vast te stellen.
Uitgangspunt daarbij is de eerder gereconstrueerde huisbreedte van 85 voet (vijfentwintig meter). De
badvleugel was ongeveer vierenhalve meter breed. De tegenoverliggende noordelijke vleugel was tot
aan de goot zo’n zes meter breed. Daarmee bleef voor het binnenhof bijna vijftien meter over (25 –
4,5 – 6 = 14,5 meter). Tegenover een lange zijde van bijna vijftien meter stond een korte zijde van
slechts zo’n vijf meter. Dat is namelijk de ruimte tussen de grote zaal en de goot die vermoedelijk
langs de rand van de tegenoverliggende porticus liep.1061 Daarmee zou de open binnenhof exclusief
de eventuele westelijke porticus circa vijf bij vijftien meter groot zijn geweest, ofwel 75 vierkante meter.
Dat past bij het beeld in de Vesuviussteden. Zonder zuilengalerij zijn de binnenhoven daar gemiddeld
28 vierkante meter groot en in de categorie met één tot drie zuilengalerijen circa 60 vierkante
meter.1062 Zoals gezegd viel de Voorburgse binnenhof waarschijnlijk in de laatste categorie.
In de omgeving van de binnentuin vond Reuvens een interessante muntschat. Hij ontdekte deze
23 juli 1828 “op aanmerkelijke diepte”. De munten bevonden zich anderhalf tot drie meter ten noorden
van de lauwe ruimte van het badhuis (het tepidarium in vertrek ‘w’). Ze zijn dus opgegraven in de
aangrenzende binnentuin of in het nabij gelegen westelijk vertrek, het mogelijke tablinum en/of de
porticus. Het gaat om twee zilveren denarii en verder een dertigtal koperen munten. De meeste waren
van Hadrianus (117 – 138 na Chr.) en nauwelijks gesleten.1063 Met het veel voorkomen van dezelfde
keerzijde lijkt het alsof de munten deels vers van de muntplaats in Rome kwamen, zodat de eigenaar
het geld mogelijk direct van de autoriteiten had ontvangen. Kopergeld is zeldzaam in een spaarschat
en de totale waarde, het equivalent van vijf zilverstukken, was laag. Daarom zou het kunnen gaan om
een bouwoffer bij een bouwfase in het tweede kwart van de 2e eeuw. Bouwoffers moesten het huis
onder een goed gesternte brengen en waren heel gebruikelijk in die tijd. Zo is in de vloer van het Huis
van Tiberius (huis I.1) in insula I een complete inheemse urn gevonden die bij de bouw was begraven,
waarschijnlijk gevuld met offergaven zoals graan. En in hoofdstuk 6 zijn ook al de bouwoffers bij de
palissade genoemd. Muntschatten als bouwoffer zijn uiterst zeldzaam, maar wel bekend. Een mogelijk
voorbeeld uit de omgeving zijn de 27 denarii uit het begin van de 3e eeuw die tevoorschijn kwamen uit
een paalkuil van een Bataafse boerderij in Tiel. Een ander voorbeeld betreft een schat uit
Tongeren.1064 Het is ook mogelijk dat de munten in een ingegraven houten bergplaats zaten die was
vergaan en daarom door Reuvens niet als zodanig herkend is. Het tablinum werd nogal eens gebruikt
voor het plaatsen van een geldkist. De munten kunnen ook begraven zijn in een periode vóór de bouw
van de stadsvilla.
Het totaalbeeld en de fasering
Al met al lijkt het er sterk op dat Reuvens de achterzijde van een stadsvilla met open binnentuin heeft
opgegraven. De achterzijde bestond dan uit een binnentuin met in het zuiden een badvleugel en
aangrenzend in het oosten de gebruikelijke grote zaal achterin de stadsvilla. De noordvleugel omvatte
een gang en een kamer met een later dichtgemaakte vloerverwarming. Aan de westkant lag
waarschijnlijk een vertrek dat zeer rijk versierd was. Ten westen hiervan was er tot aan de straat nog
circa veertien meter ruimte, wat voldoende was voor bijvoorbeeld winkels aan de straatzijde en
woonruimtes. Bij dergelijke grote stadsvilla’s bevond zich soms een klein tweede peristylium aan de
voorzijde.1065 Het huis had, gezien de beschikbare ruimte tot aan de straat, een totale diepte van 100
voet (30 meter) bij een breedte van 85 voet (25 meter). Het perceeloppervlak bedroeg dus naar
schatting zo’n 750 vierkante meter. Het beeld van de gereconstrueerde stadsvilla illustreert de
opmerking van Tacitus dat de elite zich vermaakte met “zuilengalerijen en badinrichtingen, en zelfs
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verfijnde eetfeesten”. Volgens Juvenalis waren zuilengalerijen, baden en eetzalen dé plek om weelde
te tonen.1066
Wat betreft de datering van de stadsvilla valt op dat de bouwrichting iets lijkt af te wijken van de
overige bebouwing van Forum Hadriani. Dat kan betekenen dat de stenen constructie niet in de eerste
fase van de stad dateert. “Inderdaad schijnt de bouwtrant” aldus Reuvens “jonger en minder hecht te
zijn” dan die van het nabijgelegen badhuis.1067 Als de eerder genoemde muntschat al een bouwoffer
uit het tweede kwart van de 2e eeuw is, zegt dat helaas niet zoveel omdat zo’n bouwoffer ook
betrekking kan hebben op een ouder gebouw. De stenen versie van de stadsvilla zal uiterlijk in het
begin van de 3e eeuw tot stand zijn gekomen. “Vele der tegels, waaruit de pilaartjes bestaan, hebben
tot opschrift EX GER INF (Het leger van Neder-Germanië)” aldus Reuvens die een twintigtal
exemplaren van dit stempel noemt.1068 Van deze stempels wordt algemeen aangenomen dat deze pas
vanaf circa 175 na Chr. in productie zijn genomen, en tot in de 3e eeuw zijn vervaardigd.1069 Verder
trof Reuvens veel ronde hypocausttegels aan die ook veelal in latere constructies voorkomen.1070 In
het hypocaustum van de noordvleugel, bij vertrek ‘z’, is een stempel van het Eerste Legioen gevonden
(LEG I M AN), uit de periode 197 – 222 na Chr.1071 Dit hypocaustum was tijdens een verbouwing
dichtgemaakt waardoor een onverwarmde betonnen vloer ontstond. En in de loop van de tijd zijn
ongetwijfeld meer verbouwingen uitgevoerd, wat gezien de datering van de stempels in het
hypocaustum in de 3e eeuw gebeurd moet zijn. Op latere verbouwingen wijst bijvoorbeeld in de
badvleugel het gebogen kanaal dat over een tegel van een oude hypocaustpilaar is aangelegd, wat
aangeeft dat het kanaal een latere toevoeging is (afb. 13.4).1072 De badvleugel is toen mogelijk
omgevormd tot een gewone ruimte, verwarmd met een nieuw kanaalhypocaustum. Het geeft aan dat
er bij de stadvilla mogelijk eind 2e eeuw en in ieder geval in de eerste helft van de 3e eeuw nog
bedrijvigheid heerste.
De houten buurhuizen in insula VII
Zoals veel Romeinse huizen had ook de stadsvilla een besloten in zichzelf gekeerd karakter. De
binnentuin was met vertrekken omgeven en zodoende afgesloten van de buren. Dergelijke stadsvilla’s
stonden in Romeinse steden gebroederlijk naast de woningen van minder gefortuneerden, zoals
voorbeelden uit de Vesuviussteden in detail illustreren. Ook de Voorburgse stadsvilla lag niet in een
aparte ‘villawijk’. De zuidelijke helft van insula VII werd ingenomen door een badhuis, en in de
noordelijke helft lijken verder vooral houten gebouwen gestaan te hebben. Omdat Reuvens het
onderzoek in het begin van de 19e eeuw uitvoerde en niet het gehele kavel opgroef, valt over dat
laatste op basis van zijn opgravingen geen zekerheid te verkrijgen.
Aan de noordkant van de stadsvilla lag op een hoekkavel het Huis met de liggende Fresco (huis
VII.2)(afb. 13.7). Dat kavel was circa twaalf meter (veertig voet) breed en circa dertig meter (honderd
voet) diep Het valt niet uit te sluiten dat dit stuk grond direct, of in een later stadium, bij de villa is
gevoegd. Maar de restanten suggereren een andere bouwwijze, waarschijnlijk zelfs (deels) met
houten wanden. Alleen het oostelijke deel is over bijna vijftien meter lengte opgegraven. Het lijkt te
gaan om een L-vormige bebouwing in de lengterichting van het kavel. Deze L-vorm bestaat dan uit
een grote langwerpige ruimte (vertrek ‘EE’) langs de weg over de strandwal (decumanus 1) met
aansluitend halverwege het kavel aan de zuidkant een kleiner vertrek met tegelvloer (vertrek ‘DD’). De
L-vormige bebouwing lijkt een langwerpige betegelde binnenplaats van circa vier bij tien meter te
omsluiten waarvan de lange zijde aan de stadsvilla grenst. Deze binnenplaats zou de zuidoosthoek
van het kavel ingenomen hebben. Indien de voorzijde van de woning net als vermoedelijk bij de
stadsvilla aan de westkant lag, zou het opgegraven deel de bebouwing aan de achterzijde van de
woning zijn.
De grootste vleugel (vertrek ‘EE’) langs de weg was ongeveer drie bij dertien meter groot. Met
1,35 meter boven NAP lag de vloer van dit lange vertrek relatief hoog. De vloer van het kleinere
vertrek lag een decimeter lager. De muren van het complex lijken vrij dun geweest te zijn. Tussen de
vloeren van beide vertrekken is namelijk slechts een halve meter ruimte. Aan de noordkant van het
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grote vertrek was het fundament vermoedelijk ook zo breed aangezien een halve meter wederom de
afstand is tussen de vloer en het aangrenzende wegdek van de weg tussen insula VI en VII (afb.
13.7). Het plaveisel van deze weg liep dan tot aan de buitenmuur van het Huis met de liggende
Fresco (huis VII.2) door. Dat dit wegdeel met panmateriaal was bekleed, brengt het feit in herinnering
dat Holwerda vóór de kleine poort van deze weg ook panmateriaal vond. Verder was de zijweg tussen
insula II en VII mogelijk daarmee bedekt gezien de vondst van een concentratie van “vrij wat
pannenpuin” bij een wegafvoer.1073 Tot slot zal verderop bij de bespreking van de huizen in insula IX
worden gewezen op het plaveisel van baksteen dat daar door BAAC is opgegraven. Overigens kan
het plaveisel uit een vrij late fase dateren.
Het is interessant dat Reuvens onder de vloer van het grote vertrek brandsporen vond, en
erboven mogelijk de restanten van een beschilderde wand uit een houten bouwfase.1074 Blijkens het
profiel lag op het zand een laag “klei” met daarboven “een laag aangevuld met asch, houtskool en
stukjes pan in klei gelegd”. Op deze ondergrond lag een laag bestaande uit “drie lagen muurkalk, de
onderste fresco, de beschilderde kant beneden” (afb. 13.7 en 13.8). De aslaag was blijkens een
profieltekening circa 2 centimeter dik en de drie lagen fresco bij elkaar 8 centimeter. Dat doet sterk
denken aan een in Xanten gevonden wand die naar binnen was gevallen. En ook van elders zijn
vloeren met resten van omgevallen wanden bekend, waaronder een zeer goed bewaard gebleven
exemplaar bij de Josephhof in Nijmegen met onder meer afbeeldingen van zwanen. Fresco’s
bestonden inderdaad uit meerdere kalklagen en konden genoemde dikte hebben.1075 Indien
aangebracht op lemen wanden, werden in het leem vaak ruitvormige groeven aangebracht om het
pleisterwerk beter te laten hechten (afb.10.4). Het aardige is dat Reuvens aan de achterzijde van het
fresco, de kant die bij de opgraving boven lag, dergelijke groeven tekent (afb. 13.8). Reuvens sprak
van een vloer “denkelijk tegen geribde bakstenen gezeten”. Het is inderdaad mogelijk dat oude
frescostukken in een kalkvloer zijn verwerkt waarop vervolgens in visgraatpatroon stenen waren
gelegd, het zogeheten opus spicatum dat in Nederland bekend is uit Heerlen.1076
Het kleinste vertrek (DD) bezat een tegelvloer, zo blijkt uit de nog zichtbare tegelafdrukken in een
ondergrond van mortel. Deze vloer was blijkens een profieltekening gefundeerd op een rollaag van
bakstenen. Direct ten oosten ervan lagen op een lager niveau nog complete tegels op hun plaats (afb.
13.7). Dat kan met een binnenplaats te maken hebben, maar ook met een houten vertrek valt niet
geheel uit te sluiten omdat Reuvens de wanden daarvan niet kon herkennen. Hoewel dat speculatie
is, valt te denken aan een hout/lemen huis met een aantal op steen gefundeerde vertrekken waarvan
de vloeren met tegels waren bedekt en de wanden met fresco’s.
In het noordwestelijke kwadrant van insula VII stonden mogelijk ook een of meer houten huizen.
Elders in Forum Hadriani waren de huizen zoveel mogelijk met de gevel op de belangrijkste weg
gericht (afb. 16.4). In dit geval zou dat de hoofdweg (cardo maximus) in het oosten zijn. Dat zou
verklaren dat Reuvens hier aan de westkant van deze kavels een open ruimte aantrof met twee
houten waterputten (afb. 13.9) en deels een plaveisel van panfragmenten (afb. 13.10). Dergelijke
tonputten zijn zeer karakteristiek voor de achtererven van de Voorburgse woningen. De beschikbare
breedte langs de hoofdstraat was de helft van de insula die circa 250 voet breed was. Dat is voor de
voorzijde van de rij huizen 125 voet. Daarbij was er aan de zuidkant waarschijnlijk een smalle gang
van enkele meters breedte. Dat was nodig om toegang te bieden tot de publieke latrines. Mogelijk was
er aan het eind een deur naar het aangrenzende erf zodat op basis van het recht van overpad de
stoker toegang had tot de stookinrichting in de zuidoosthoek van de stadsvilla, met als alternatief een
toegang via het terrein van het badhuis. Ook is het mogelijk dat het een tot de stookinrichting
doorgetrokken steeg was. Maar daar tegen pleit de vrij zuidelijke ligging van een waterput en het
doorlopen van een verderop te bespreken plaveisel, tenzij die uit een ander periode dateren. Erg
breed zal zo’n gang overigens niet zijn geweest, maar er was toch minimaal twee meter ruimte nodig
voor het afdakje met twee zuilen dat als entree tot de latrine van het badhuis gediend lijkt te hebben.
Ook als men deze van de zijkant betrad, was drie meter toch wel een minimale breedte. Daarmee was
er aan de voorzijde voor de gevel van de huizen hooguit 115 voet over. Met in Forum Hadriani veelal
huisbreedtes tussen de 20 en 40 voet, zou het om drie tot zes huizen kunnen gaan. Gezien het
beperkte aantal tonputten, ligt het lagere aantal hier meer voor de hand, hoewel Reuvens blijkens de
getekende randen van zijn opgravingsput niet het gehele terrein heeft onderzocht en waterputten over
het hoofd gezien kan hebben. Bij het zuidelijke erf duidt een hierna te bespreken plaveisel op een
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erfbreedte van minimaal 11 meter, wat in de buurt komt van een erfbreedte van 40 voet. Daarom
wordt hier uitgegaan van drie erven (VII.3 tot en met VII.5), met de opmerking dat dit hypothetisch
blijft.
Het noordelijke erf, het Huis met de stenen Drempel (huis VII.3), was waarschijnlijk vanaf de
brede weg (decumanus 1) toegankelijk. Langs deze weg, helemaal aan het uiteinde van het erf lag
namelijk tegen het Huis met de liggende Fresco (huis VII.2) een stenen drempel, vermoedelijk van een
toegang (afb. 13.7). De drempel was over circa twee meter lengte bewaard, maar kan langer zijn
geweest. De drempel was een halve meter breed met een circa vijf centimeter brede groef waarin
mogelijk planken of een deur als afsluiting geplaatst konden worden.1077 Mogelijk sloot de drempel in
het oosten aan op een houten wand of schutting waarvan Reuvens de sporen niet heeft herkend. Vlak
achter die scheiding lag dan aan de erfzijde de door Reuvens opgegraven tonput EE (afb. 13.9,
rechts). Bewaard was de onderkant van een ton met twintig duigen. Op basis van de tekening
bedroeg de diameter ervan bijna 0,9 meter (drie voet).
Bij het zuidelijke erf, het Huis met het dichte Wijnvat (huis VII.5), deed Reuvens in de
zuidwesthoek een zeer belangrijke vondst. Allereerst vond hij op een paar meter van de stadsvilla
eerder genoemd restant van het plaveisel evenwijdig aan de oostelijke buitenmuur van de stadsvilla
(afb. 13.10). Het plaveisel liep van ongeveer de vermoedelijke kavelgrens met het badhuis,
halverwege insula VII, in noordelijke richting. Opvallend daarbij was dat het plaveisel van het noorden
naar het zuiden 21 centimeter afliep tot een hoogte van ongeveer 0,9 meter boven NAP, dat is een
helling van twee procent.1078 In de buurt van het zuidelijke uiteinde van de vloer, vlak tegen het kavel
met de Reuvensbaden en op circa vijf meter van de stadsvilla, vond Reuvens hier een wijnvat in de
grond (zijn put T, afb. 13.9, links). Interessant is allereerst dat daarin complete gereedschappen zijn
gevonden, zoals twee bijlen met essenhouten steel en een guts (afb. 13.11). Bijzonder is dat een
groot deel van de houten bodem van het vat was bewaard, oorspronkelijk gemaakt uit vijf planken
naast elkaar. Normaal gesproken zijn die bodems namelijk bij het gebruik als tonput verwijderd.
Opvallend was verder dat de put aan de onderkant gedeeltelijk met een kalkvloertje was opgevuld. In
het Rijksmuseum van Oudheden is een brok daarvan bewaard met daarin de afdruk van de onderste
rand van de ton, omschreven als een “betonvloering van een regenput”.1079 In tegenstelling tot de
andere putten, was deze put niet door het veen gegraven. De put bereikte volgens Reuvens daardoor
geen welwater en uitsluitend het grondwater. Daarom dacht hij in dit geval aan de opvang van
regenwater.1080.
Het in de grond ingegraven wijnvat doet sterk denken aan een looikuip zoals die werd gebruikt
door leerlooiers.1081 In het Zwitserse Oberwinterthur zijn drie van dergelijke wijnvaten in de grond
gevonden, eveneens met de houten bodem van het vat nog op zijn plaats. Daar wezen uit de kuipen
afkomstige resten van dierharen, huidresten en leer op het gebruik als looikuip.1082 Het ging om drie
tot vijf kuipen die net als vermoedelijk in Voorburg aan het uiteinde van een erf lagen. De kuipen
werden gebruikt bij het verwerken van huiden tot leer. Na het ontvlezen en ontharen werden de
huiden maandenlang in de kuipen in een zuur gelegd om het laatste vuil en vleesresten te
verwijderen, en het leer soepeler te maken. Daarbij werd het leer ook met de blote voeten bewerkt.
Voor de stevigheid was het daarom handig de kuipen deels in de grond te plaatsen. Een bekend
verschijnsel is ook de versterking met beton zoals die door Reuvens is aangetroffen. Interessant is
verder de ligging vlak bij de publieke latrine. In de Romeinse tijd werd namelijk veel gebruik gemaakt
van de ammoniak bevattende urine als bestanddeel van de looivloeistof. Om die reden werden buiten
de latrines, maar ook wel op andere plaatsen, urinoirs geplaatst die op gezette tijden werden geleegd.
Daarvoor werden vaak amforen gebruikt waarvan de bovenkant was afgeslagen. Met de punt in de
grond konden ze eenvoudig worden opgehaald en teruggeplaatst. In het Voorburgse geval waren ze
via de gang eenvoudig naar de aangrenzende looierij te brengen. Omdat zo’n looierij zeer vies was,
kan genoemd hellend plaveisel zijn gebruikt om de vloer regelmatig schoon te maken en het
spoelwater op te vangen in een goot aan de zuidrand van het erf. Handig was ook het voor de latrine
aanwezige riool waarop het vuil van de looierij kon lozen. De ligging in het achtererf klopt ook omdat
de looikuipen doorgaans in de openlucht werden geplaatst. In een afgesloten omgeving was de stank
namelijk al snel ondragelijk zodat vaak werd volstaan werd met een afdakje. In warme landen ontbrak
dat zelfs, zoals nog steeds gebruikte ronde looikuipen in bijvoorbeeld het Marokkaanse Fes illustreren.
Een fraai Romeins voorbeeld is de looierij met vijftien ronde kuipen bij de Stabiaanse poort in Pompeji.
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Aan het eind van hoofdstuk 12 is aangegeven dat op de achtererven van insula VIII ook zo’n dichte
kuip is gevonden.
Met de beperkte gegevens is de interpretatie als looikuip zeker nog niet bewezen. Zo lijkt het
vreemd dat deze stankoverlast veroorzakende activiteit direct naast de stadsvilla werd uitgeoefend,
waarbij overigens niet zeker is dat de mogelijke looikuip uit dezelfde periode dateert. Daarbij kenden
de Romeinen geen aparte villawijken.1083 Vreemd is dat de bodem niet geheel dicht geweest lijkt te
zijn. Reuvens tekent schuin een plank waardoor ongeveer een kwart van de bodem wel toegang tot
het water lijkt te bieden (afb. 13.9, links). Misschien was het in eerste instantie een waterput met een
soort vlonder om in te staan, en is de bodem later met kalk opgevuld om als looikuip gebruikt te
worden. Dat zou kunnen verklaren dat het wijnvat voor een looikuip mogelijk vrij diep in de grond zat.
Looikuipen waren vaak 1 tot 1,5 meter diep. In een lijst met dieptematen suggereert Reuvens dat bij
de kuip een kalkvloer zich 91 centimeter beneden NAP bevond.1084 Het is niet zeker dat dit verwijst
naar het stuk beton bij de kuipbodem, maar als dat wel zo is zat de kuip vrij diep. Het eerder
genoemde plaveisel liep immers af naar circa 0,9 meter boven NAP. De kuip stak dan 1,8 meter onder
het genoemde Romeinse loopniveau en een paar decimeter beneden de grondwaterstand. Dat in de
kuip werktuigen zijn gedeponeerd zegt minder. Die kunnen er immers ook later in terecht gekomen
zijn toen de kuip niet meer voor het looien werd gebruikt.
Daarmee is het overzicht van de woningen van Forum Hadriani compleet. De enige andere
duidelijke huisplattegrond betreft het Huis met het Keulse Vaatwerk uit insula V/X dat al aan het eind
van hoofdstuk 10 is besproken. Het volgend onderdeel van de beschrijving van Forum Hadriani
behandelt de openbare gebouwen, beginnend met het badhuis in het komende hoofdstuk.
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H 14 HET BADHUIS
Het opgegraven badhuis overtreft alle andere in Voorburg onderzochte gebouwen in technisch vernuft en
luxe. De wandschilderingen zijn het fraaist, de zuilen het dikst, de technische installatie het
geavanceerdst. Romeinse baden waren dan ook technische hoogstandjes. Ze vormden voor de inwoners
een symbool van de verworvenheden van het Romeinse Rijk.1085 Gezien de grote omvang was het
complex bestemd voor een sociaal brede doelgroep. Dankzij het onderzoek in Voorburg en elders, is het
mogelijk een vrij goed beeld te vormen van dit aspect van Forum Hadriani.
Na een beschrijving van de opgraving en de plattegrond is er aandacht voor de bouwers.
Vervolgens komt het badhuis zelf aan bod. Centraal staat een reconstructie van de opbouw en
inrichting. Aparte aandacht gaat uit naar de verwarmingsinstallatie. Een en ander levert genoeg
gegevens op om tot slot ook stil te kunnen staan bij een aantal economische aspecten. Het gaat om
de geleverde bouwinspanning, het aantal gebruikers, het verbruik van brandstof, water en olie en tot
slot de financiering.
De opgraving
Reuvens legde de ruïnes van het badhuis grotendeels in de jaren 1827-1828 bloot, en ondernam
kleinschalig vervolgonderzoek in de daaropvolgende jaren. Zijn vroege overlijden verhinderde een
definitieve publicatie. Maar ook lang daarna is het niet tot een gedetailleerde interpretatie
gekomen.1086 Tot voor kort was zelfs niet duidelijk dat het een openbare badinrichting betrof. Toch
bevatten de ongepubliceerde dagboeken en tekeningen van Reuvens voldoende aanwijzingen om
vast te kunnen stellen dat hier één van de grootste en belangrijkste Romeinse thermen in Nederland
heeft gestaan. Er zijn interessante bijzonderheden. Bijvoorbeeld de fraaie wandschilderingen en
overdekte sporthal. Of de restanten van het distributiesysteem voor het water. Het toont een fraai
staaltje Romeinse techniek dat het gebrek aan natuurlijk stromend water in het vlakke Zuid-Holland
onderving.
Het is vooral de verdienste van Reuvens dat een reconstructie alsnog mogelijk is. De interpretatie
was in de tijd van Reuvens lastig omdat er nog weinig vergelijkingsmateriaal was. De zeldzaam goed
geconserveerde baden in Pompeji – cruciaal voor onze kennis van Romeinse thermen - waren nog
maar enkele jaren bekend. En in Nederland was het complex in zijn tijd uniek. Zijn documentatie,
inclusief vele tekeningen en zelfs hoogtemetingen, was al zo wetenschappelijk - namelijk nauwkeurig
en systematisch beschreven - dat ruim anderhalve eeuw later een interpretatie alsnog mogelijk is. Het
illustreert Reuvens vooruitstrevendheid. Het is daarom niet teveel eer het complex naar zijn ontdekker
te vernoemen: de Reuvensbaden.1087 Reeds in de Romeinse tijd werden thermen regelmatig naar
personen genoemd, vaak naar keizers of hun familieleden zoals de “Agrippa-baden” en “baden van
Diocletianus”.1088 De oorspronkelijke naam kan dus “Hadrianusbaden” hebben geluid.1089 Maar dat is
speculatief. Moderne benamingen verwijzen vaak naar een locatie (centrale baden, suburbane baden
etc.), in welke lijn in Voorburg van de “Forumbaden” gesproken kan worden. Maar het is natuurlijk
aardiger ze naar hun ontdekker te benoemen, wat bovendien een unieke naam oplevert.
De Reuvensbaden liggen tegenwoordig goed verborgen onder het gras van park Arentsburg. In
Heerlen zijn in het Thermenmuseum de resten te zien van een badhuis van vergelijkbaar formaat.
Bovendien is dat complex nagebouwd in het themapark Archeon, en het wordt daar weer gebruikt. Ook in
de andere grote burgerlijke nederzettingen, Nijmegen en Maastricht, zijn publieke baden opgegraven.
Maar deze zijn weer toegedekt. Daarbij zijn die van Maastricht met opgaand muurwerk tot 1,8 meter
hoogte zeldzaam goed bewaard gebleven. Van een vergelijkbaar formaat was misschien ook nog een
complex bij het castellum in Zwammerdam van 16,5 bij minimaal 18,5 meter. Maar daarvan is alleen
vastgesteld dat een zware vloer van keistenen was gefundeerd op zo’n achttienduizend in de bodem
geslagen elzenhouten palen, en er tegenover elkaar twee absisachtige uitbouwen zichtbaar waren.1090
Even over de grens biedt het badhuis van het Duitse Zülpich een interessant voorbeeld. Het lijkt namelijk
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wat betreft de indeling sterk op het Voorburgse complex en is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Het is
bovendien voor bezichtiging toegankelijk.1091
Reuvens groef de Voorburgse thermen bijna geheel op, met uitzondering van het westelijke deel. Hij
legde met behulp van hoogtemetingen het niveau van vloeren en funderingen vast en nam het complex
op in zijn grote gekleurde plattegrond met circa schaal 1 : 140. Tevens liet Reuvens detailtekeningen
maken van het muurwerk en een nabijgelegen grote waterput.1092 Deze laatste is in 1988 door de ROB
met hulp van leden van de Archeologische Werkgroep Voorburg (AWV) weer opgegraven. Dat onderzoek
bevestigde dat de tekeningen van Reuvens vrij nauwkeurig zijn.1093
Het muurwerk van het badhuis was volledig uitgebroken. Reuvens dacht zelfs dat de slopers buskruit
hadden gebruikt omdat hij daarvan op twee plaatsen sporen meende te herkennen. 1094 Maar
aannemelijker is dat het gaat om roet van stookgaten, een kenmerkend onderdeel van Romeinse
thermen. Dat neemt niet weg dat op de meeste plaatsen de sporen van het badhuis tot decimeters onder
het Romeinse maaiveld zijn verwoest. Daardoor zijn bijvoorbeeld stenen afvoeren doorgaans verdwenen.
Bekend is dat het fundament bestond uit grauwacke breuksteen. Blijkens een profieltekening was het in
ieder geval op één plaats gefundeerd op een zogeheten rollaag van schuin geplaatste bakstenen (afb.
14.3). Een rijtje tufstenen op Reuvens’ kaart naast de smalle gang bij de grote hal is waarschijnlijk van de
bovenbouw afkomstig.1095 Badvleugels werden doorgaans ten minste tot aan het dak in steen uitgevoerd
in verband met het brandgevaar. Soms zijn bij het badhuis opgegraven voorwerpen via de dagboeken
van Reuvens aan de vindplaats te koppelen, maar het is zelden duidelijk of het om losse
oppervlaktevondsten gaat of dat ze in hun oorspronkelijke positie (in situ) zijn aangetroffen.
De plattegrond
Met de huidige kennis van Romeinse badhuizen is in de Reuvensbaden duidelijk een badvleugel van het
zogeheten rijtype herkenbaar (afb. 14.1). Bij dit type liggen de badvertrekken in een rij achter elkaar, zoals
ook in Heerlen en Maastricht aanvankelijk het geval was. Het rijtype is de oorspronkelijke vorm van het
Romeinse badhuis zoals die goed bewaard is gebleven bij onder meer de Stabiaanse thermen in
Pompeji. Het bleef een geliefde vorm bij militaire architecten. Omdat deze waarschijnlijk in het
noordwesten van het Romeinse Rijk ook verantwoordelijk waren voor de bouw van grote openbare
baden, is het rijtype in deze regio dominant.1096 Het alternatief voor het rijtype was het zogeheten bloktype
ofwel ringtype. Daar lagen de vertrekken deels naast elkaar, zoals bij het verbouwde badhuis in
Maastricht.1097
Bij het rijtype wordt nog onderscheid gemaakt in de langs de hoofdas zuivere symmetrische
uitvoering (‘as-symmetrisch rijtype’). Een voorbeeld daarvan is het badhuis in Heerlen waar zich
bijvoorbeeld aan weerszijden dezelfde badkuipen en nissen bevinden. De andere variant is het
‘eenvoudige’ rijtype waar die symmetrie ontbreekt, wat in Voorburg de situatie is. Bij het rijtype wordt
verder nog een onderscheid gemaakt tussen de ‘axiale’ variant waarin de hoofdvertrekken netjes achter
elkaar liggen zoals bij de Zuid-Limburgse villabaden van Bochholtz-Vlengendaal en ValkenburgRavenbosch. Daarnaast is er de onregelmatige variant waarbij, zoals in Voorburg, de hoofdvertrekken ten
opzichte van de hoofdas verspringen, wat de ‘niet-axiale’-versie genoemd zou kunnen worden.1098
Uitgaand van de gebruikelijke indeling van het eenvoudige rijtype, is de duiding van de Voorburgse
plattegrond duidelijk. Het gaat dan van west naar oost om achtereenvolgens de stookruimte met stookgat
(praefurnium), de hete ruimte (caldarium), de lauwe ruimte (tepidarium), de koude ruimte (frigidarium) en
tot slot de kleedkamer (apodyterium) met een kamer voor de beheerder (afb. 14.2).1099 Het caldarium en
tepidarium zijn altijd voorzien van een holte onder de vloer, in hoogte vergelijkbaar met moderne
kruipvloeren. Bij de kleedruimte (apodyterium) was dat alleen soms het geval.
Het verwarmingssysteem werd hypocaustum genoemd. In de holtes onder de vloer stonden de
zuiltjes (pilae) waarop de verwarmde vloer (suspensura) rustte. Onder deze ‘zwevende vloer’ stroomde
vanuit het eveneens dieper liggende stookhok via het stookgat (praefurnium) warme lucht. Die lucht werd
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vervolgens via holle buizen (tubuli) in de wanden naar boven afgevoerd. Deze constructie (vloer plus holle
wand) was in het badhuis in Maastricht uitzonderlijk goed bewaard gebleven, maar in Voorburg geheel
verwoest.1100 Dankzij de hoogtemetingen van Reuvens zijn stookruimte, caldarium en tepidarium toch
herkenbaar als drie aangrenzende vertrekken die een kleine meter dieper lagen dan de rest van de
badvleugel.1101 Zoals het dagboek in de week van 17 september 1827 meldt: “Verder metende aan de
kaart wordt ik bevestigd … dat het thans ontblootte gedeelte van de grote put aan de N.zijde hypocausten
geweest zijn wegens de lagere ligging der fundamenten dan aan de zuidzijde”. Welk deel laag lag blijkt
duidelijk uit de tekening van Reuvens.1102 Alleen van het stookhok vond Reuvens nog het vloerniveau dat
0,72 meter boven NAP lag.1103 Het Romeinse loopniveau lag hier ongeveer een meter boven NAP en de
bovenvloeren van het de badvleugel wellicht nog een paar decimeter hoger. Bij de genoemde
hoogtematen van de fundamenten is niet altijd duidelijk of het om de onderzijde gaat, of om de bewaard
gebleven bovenkant. De diepste maten liggen rond het NAP niveau.1104 Met het loopniveau rond een
meter boven NAP zou het stenen fundament van de badvleugel dan ongeveer een meter hoog zijn
geweest. De maten kloppen ook met de opmerking van Reuvens dat het badhuis direct op “wit zand” was
gefundeerd in afwijking van de huizen in de aangrenzende insula VIII.1105 In hoofdstuk 2 is beschreven
hoe Reuvens in dezelfde insula VII bij de stadsvilla de top van de strandwal op ongeveer 0,3 meter boven
NAP aantrof. Ook als de strandwal naar het zuiden, de kant van het badhuis, iets afliep, was het hier rond
NAP-niveau mogelijk om op het zand te funderen. Bouwtechnisch gezien is dat zogeheten “op staal”
funderen voor een dergelijk zwaar gebouw zeer wenselijk.
Van de genoemde ruimtes van de badvleugel vallen ook nog details te achterhalen, beginnend bij de
stookruimte. Deze ruimte ligt in Voorburg zoals gebruikelijk bij het rijtype aan het uiteinde. Het nagenoeg
vierkante vertrek van circa zes bij zes meter had een vloer “van kalk met fijn gestoten aardewerk
aangemengd”. Volgens het dagboek waren het de “ontwijfelbare sporen van kalkvloer”, een vloertype dat
vaker voorkwam in stookruimtes.1106 Het vertrek was zwaar beschadigd waardoor van de stookinrichting
op de tekeningen van Reuvens niets meer valt te zien. Toch zal verderop blijken dat de installatie op
hoofdlijnen goed te reconstrueren valt dankzij voorbeelden van elders. In de muur die grensde aan de
badruimte lag het belangrijkste stookgat (hoofdpraefurnium P1), waarover meer bij de bespreking van de
technische installatie.
Direct tegen de stookruimte ligt zoals gebruikelijk het caldarium. Oorspronkelijk bestond het caldarium
vaak uit een ruimte met aan de ene korte zijde een enkele badkuip, en aan de andere korte zijde in een
halfronde nis een bekken op een voet (labrum). Deze vorm is zeer bekend uit de in 79 na Chr. bedolven
Vesuviussteden, maar is in het begin van de 2e eeuw uit de mode geraakt. Ervoor in de plaats kwamen
caldaria met aan drie zijden uitbouwsels, nissen met vaak evenzoveel verwarmde badkuipen. Het bekken
(labrum) verdween of werd in de aangrenzende ruimte geplaatst.1107 In Voorburg zijn de drie kuipnissen
goed herkenbaar. Daarin is net voldoende ruimte voor de door Vitruvius voorgeschreven minimale
kuipbreedte van zes voet (1,8 meter). In de praktijk werden ook nog wel iets smallere kuipen gebruikt. Zo
is de goed geconserveerde hoofdalveus uit Zülpich 1,22 bij 4,66 meter.1108 De lengte van de drie
Voorburgse kuipen bedraagt gemiddeld vijf meter, variërend van 4,5 tot 5,5 meter.
Misschien is in Voorburg sprake van een overgangsmodel waarin de noordelijke nis niet meer de
vorm van een halfronde apsis had en leek op de andere twee nissen, maar nog wel een labrum bevatte.
Met drie badkuipen zou het resterende droge vloeroppervlak namelijk opvallend klein zijn. Exclusief de
drie nissen was het Voorburgse caldarium ongeveer 35 vierkante meter groot, wat inclusief nissen
ongeveer 60 vierkante meter was. Daarmee is de verhouding tussen het kuipoppervlak en het droge
oppervlak van de rest van het vertrek ongeveer 1 : 1,4. Dat is een relatief groot kuipoppervlak aangezien
Driessen voor de noordelijke provincies voor de 2e eeuw een gemiddelde van 1 : 4,8 berekent. De tweede
bouwfase van de Frauenthermen in Augst heeft daarin het relatief grootste kuipoppervlak met een
verhouding van 1 : 2,2.1109 In Voorburg zou het aandeel van de kuipen nog groter zijn. Daarom is het
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denkbaar dat (aanvankelijk) slechts twee van de drie nissen als waterkuip zijn gebruikt. Daarmee zou het
kuipoppervlak niet 25 maar ongeveer 18 vierkante meter bedragen en de verhouding tot de droge
vloerruimte net als bij de Frauenthermen uitkomen op 1 : 2,2. Het kuipoppervlak zou dan vergelijkbaar zijn
met de ongeveer 16 vierkante meter in de tweede fase van de publieke baden in Nijmegen.1110 Omdat het
labrum bij voorkeur in het noorden van het badvertrek stond omdat het water daar het beste koel viel te
houden, komt de noordelijke nis daarvoor het meeste in aanmerking. Dat is ook de nis die aan de zijkant
een halve ronding bevat die met een klein labrum te maken kan hebben. Verder zijn er bij deze
noordelijke nis, in tegenstelling tot de zuidelijke nis, geen aanwijzingen gevonden dat later een stookgat is
aangebracht. Mogelijk bleef deze nis dus inderdaad onverwarmd. Maar het kan ook zijn dat in een
overgangsmodel de noordelijke nis al wel een hete kuip kreeg en alleen het droge vloeroppervlak nog niet
aan die innovatie was aangepast en daardoor relatief klein was. Als het oppervlak van drie
heetwaterkuipen (25 vierkante meter) wordt vergeleken met het bebouwde oppervlak van het gehele
badhuis (780 vierkante meter exclusief watertoren), klopt de verhouding weer wel met wat in de
noordelijke provincies gebruikelijk was. Driessen berekent een gemiddelde verhouding van 1 : 30. Het
Voorburgse badhuis komt met 1 : 26 daar aardig in de buurt. Met slechts twee heetwaterkuipen zou die
verhouding 1 : 43 zijn en veel sterker afwijken, hoewel verhoudingen tot 1 : 81 incidenteel voorkomen.1111
Al met al zijn op basis van de proporties zowel twee als drie heetwaterkuipen mogelijk. Bij berekeningen
zal in het vervolg van drie verwarmde kuipen worden uitgegaan omdat dat zoals gezegd het beste past bij
de proporties van het gehele complex.
De baders konden in een heetwaterkuip als die in Voorburg met gestrekte benen op de bodem zitten,
met de rug tegen de lange achterwand. Het gezicht was zo gericht op de deuropening en sociale
activiteiten in het badvertrek zelf. De vulhoogte bedroeg doorgaans zo’n driekwart meter zodat zittend het
water juist tot schouderhoogte kwam, zoals het gereconstrueerde bad in Archeon illustreert. Galenus
schrijft dat de zittende baders in de hete kuip met water besprenkeld konden worden, bijvoorbeeld door
vrienden of bedienden.1112 Gezien de ongeveer dezelfde afmetingen kan in Voorburg vergelijkbaar met de
nagenoeg complete kuip in Zülpich de inhoud zo’n 5.000 liter zijn geweest. Voor twee of drie
heetwaterkuipen is dat in totaal dan 10.000 – 15.000 liter.
In Maastricht was een dergelijke betonnen badkuip (alveus) uitzonderlijk goed geconserveerd. Gezien
de grote uniformiteit van Romeinse baden, zal de constructie van de Voorburgse badkuip vergelijkbaar
zijn geweest. De betonnen kuiprand (pluteus) was in Maastricht negen decimeter hoog en vier decimeter
breed. Het instappen was eenvoudig, omdat er zowel aan de buitenkant als de binnenkant over de volle
lengte een stenen trede was aangebracht. Deze was vier decimeter hoog en een kwart meter breed. Die
maten waren ook ideaal om de trede als zitplaats te gebruiken. Langs de kuipwand meende Leemans in
Maastricht nog duidelijk de sporen te zien “van het stof en vuil dat zich tegen dezelve op de hoogte van
het warme water aangezet had”. Gelijkvloers met de bodem zat een loden pijp voor de afvoer van het
vuile badwater.1113 Elders was in het caldarium op zo’n loden afvoerpijp nog een bronzen afsluitklep
aanwezig, onder meer in Pöllich en Arlon. En in de Stabiaanse thermen in Pompeji is een losse bronzen
stop gevonden.1114
Zwemmen deed men in de Romeinse badvleugels niet, daarvoor diende hooguit het buitenbad. De
badvleugel leek daarmee meer op een Turks badhuis dan op een modern Westers zwembad. De Turkse
badhuizen (en andere Islamitische baden) komen dan ook voort uit de Romeinse baden.1115 In drie van
de kuipen in Voorburg konden, gezien het formaat, in totaal twintig tot vijfentwintig personen tegelijk
zitten.1116 Van de noordelijke nis was één van de korte zijden halfrond. Een vergelijkbare halfronde
constructie is onder meer in de badkuipen van de tweede bouwfase (2e eeuw) van de baden in Zülpich
toegepast. De vorm doet denken aan het uiteinde van moderne badkuipen, een model dat de Romeinen
ook al kenden blijkens vrijstaande modellen van brons of lood in de Vesuviussteden.1117
Alleen de Voorburgse kuip aan de kant van de stookruimte lag direct boven een stookgat (P1) en kon
daardoor als hoofdalveus flink worden opgewarmd (afb. 14.1). De twee andere kuipen werden alleen op
afstand via het onderliggende hypocaustum verwarmd en zullen hooguit lauw zijn geweest. Het was een
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systeem dat in veel baden is toegepast.1118 Wel bevindt zich bij de zuidelijke kuip een tweede stookgat
(hulppraefurnium P2) dat gezien het onregelmatige metselwerk waarschijnlijk uit een verbouwingsfase
stamt. Evenzo zijn bijvoorbeeld extra stookgaten aan het caldarium in Heerlen toegevoegd.1119 Een
detailtekening toont de zijkant van het fundament (afb. 14.3). Zichtbaar is hoe het fundament net als bij de
grote kelder van huis VIII.1 (kelder A), is gebaseerd op een rollaag van schuin geplaatste breukstenen.
Daarboven springt het muurwerk ongeveer een halve voet in. Er zijn opgaand nog zes lagen breuksteen
zichtbaar die tezamen circa 85 centimeter hoog zijn. Dat is een lagenmaat van ruim veertien centimeter,
vergelijknaar met de halve voet bij de grote kelder. Ter hoogte van het stookgat is het muurwerk over een
lengte van circa anderhalve meter veel onregelmatiger alsof deze stenen door een ander bouwploeg zijn
geplaatst.
Volgens Reuvens was de op 16 juli 1827 ontdekte constructie “door buskruit vernield”. Die indruk
ontstond, zoals vermeld, waarschijnlijk door de zwarte brandsporen die doorgaans bij een stookgat
zichtbaar zijn. Ook volgens Reuvens was het een “praefurnium”.1120 Zijn profieltekening toont de zijkant
van de nis vanuit het oosten met inderdaad duidelijk de vlakke onderkant van een stookopening. Een stuk
baksteen zou van de vloer van het stookgat kunnen zijn omdat dit brandvaste materiaal daar veel voor
werd gebruikt.1121 De opening in het fundament is circa drie voet breed (afb. 14.3). Aan de buitenkant
meende Reuvens aanvankelijk ook de aanzet van een gewelf te zien, maar dat bleek bij nader onderzoek
niet door te lopen en slechts een “bonk steenen” te zijn.1122 Op de detailtekening is over bijna drie meter
lengte een muurstuk te zien dat ongeveer in het verlengde van de zuidelijke niswand ligt. Waarschijnlijk
was dit de zuidelijke muur van de stookruimte die hier dan ter hoogte van het fundament zo’n 1,4 meter
breed was. Mogelijk was het een eenvoudige trap naar het stookgat. Met de gebruikelijke traphoek van
circa 45 graden was slechts een lengte van ongeveer een meter nodig om de benodigde meter af te
dalen. Dan bleef nog zo’n twee meter ruimte voor de stookopening zelf beschikbaar. Maar het is ook
mogelijk dat de muur nog wat verder doorliep zoals de beschrijving in het dagboek suggereert: “Volgens
Kopershoek loopt dezelve ook westelijk … doch is hier uit de grond gehaald en alleen kenbaar aan de
regte lijn van kalkpuin die hier overig is”.1123 Misschien werd vanuit dezelfde ruimte ook een stookgat
(P2b) voor het tepidarium bediend, maar Reuvens vermeldt daar geen sporen van.
Op de plattegrond is te zien dat bij de verbouwing aan de zijde van het stookgat het fundament van
de zuidelijke badkuip van het caldarium geheel met stenen is opgevuld. Dat zou kunnen betekenen dat
hier boven het stookgat een extra waterketel was geplaatst omdat dergelijke ketels vaak op een zware
fundering staan.1124 De waterkuip zou dan ingekort zijn zoals dat ook in onder meer Zülpich bij een
verbouwing het geval was. De 3,2 meter lange kuip uit Maastricht vormt mogelijk een aardige parallel voor
de nieuwe proporties van de Voorburgse badkuip na de verbouwing.1125
De volgende halfwarme ruimte (het tepidarium) bevat in Voorburg de halfronde afsluiting zoals die
sinds het begin van de 2e eeuw vaak voorkomt in zo’n vertrek. De nis bood veelal plaats aan een rond
bekken (labrum) en werd dan een schola labri genoemd.1126 In Pompeji stond zo’n bekken nog in zijn nis
en was tot aan de bovenkant van de rand drie voet hoog. Oorspronkelijk werden dergelijke bekkens
gevuld met warm water. Maar met de komst van verwarmde wanden zoals in Voorburg werd het bekken
juist met koud water gevuld. De badgasten konden rondom het labrum staan en met een scheppan koel
water scheppen om zich te overgieten.1127 In Heerlen is zo’n onverwarmd labrum teruggevonden met een
diameter van 1,3 meter.1128 Zelden bevond zich in het tepidarium een waterkuip om in te zitten; deze
ontbrak ook in Voorburg.1129
Het tepidarium had waarschijnlijk geen eigen stookruimte. Het ontving waarschijnlijk zoals gebruikelijk
onder de vloer door restwarmte van het caldarium waardoor vanzelf de gewenste lauwe temperatuur
ontstond.1130 Daarop wijst het feit dat het fundament tussen het Voorburgse caldarium en tepidarium
opvallend smal is. Daarom is het goed mogelijk dat hier onder de vloer dezelfde lichte verbindende
constructie was aangebracht als in onder meer Heerlen en Maastricht: een bakstenen muurtje met, in
Maastricht, drie boogvormige trekgaten loodrecht op het stookgat. Door de schoorstenen in de wanden
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werd de warme lucht onder de vloer van het tepidarium gezogen terwijl een deel van de lucht door het
muurtje werd tegengehouden om de temperatuur niet zover op te laten lopen als in het caldarium. Gezien
het smalle fundament was bovengronds de scheidingswand tussen beide zalen ook licht uitgevoerd. In
dat soort situaties werd nogal eens een lichte, uit verwarmingsbuizen opgebouwde muur zonder
dragende functie gebruikt. Het is een constructie die goed bewaard is gebleven in de badhuizen van
Blankenheim en Bad Weinberg.1131 Een kapgebint of boogconstructie kon de daklast boven deze nietdragende muur opvangen en afvoeren naar de buitenmuren.
De volgende ruimte was het koude frigidarium. In het Voorburgse vertrek is duidelijk het smalle
onverwarmde dompelbad (piscina) zichtbaar, waarvan in Heerlen zeer goed bewaard gebleven
exemplaren bekend zijn. Terwijl deze kuipen in particuliere baden nogal eens halfrond waren, overheerste
in publieke baden als dat van Voorburg het rechthoekige model.1132 Net als bij de warme kuipen, bedraagt
de breedte van de Voorburgse koudwaterkuip weer zo’n twee meter en de lengte ruim vijf meter. Dat was
goed voor een bodemoppervlak van ruim tien vierkante meter. De goed geconserveerde
koudwaterkuipen in Heerlen waren ook zo’n twee meter breed. Het verschil met Voorburg is dat in
Heerlen in plaats van een enkele koudwaterkuip gekozen was voor twee kuipen met ieder ongeveer de
halve lengte van die in Voorburg. De in Heerlen perfect bewaard gebleven koudwaterkuipen stonden
zoals gebruikelijk niet op de vloer, maar waren ingegraven.1133 Dat was logisch omdat ingegraven in de
koele grond het water gemakkelijker koud viel te houden. Van de Voorburgse koudwaterkuip resteren
alleen de contouren. De kuip zal er ongeveer net zo hebben uitgezien als in Heerlen.
Voor de kuiprand lag in Heerlen over de volle breedte een opstaprand die ruim een voet (32
centimeter) hoog was. Deze was net als de kuiprand gemaakt van baksteen, bekleed met rood beton. In
de kuipen zelf bevonden zich alleen in de hoek stenen trapjes, wat gebruikelijk is bij koudwaterkuipen.1134
Die stenen trapjes in Heerlen voldeden aan het advies van Vitruvius om ze minimaal twee voet (0,6
meter) breed te maken, net breed genoeg voor één persoon.1135 De hoeken van de Heerlense kuip waren
met een kwartrond profiel afgewerkt, kennelijk om vuilophoping te voorkomen en de wandaansluiting
goed waterdicht te maken. Dergelijke plinten waren vrij algemeen in badhuizen.1136 Ook het gat voor de
afvoer is in Heerlen goed zichtbaar. In onder meer Fliessen en Baldringen bevond zich op de loden
afvoerpijp nog een bronzen mondstuk met afsluitklep.1137 De Heerlense koudwaterkuipen staken met hun
rand twee voet (0,58 meter) boven de vloer uit. Gerekend vanaf de kuiprand waren ze ruim een meter
diep, een gebruikelijke maat.1138 Met een zelfde vulhoogte van ongeveer een meter, zou de Voorburgse
koudwaterkuip gezien het oppervlak een inhoud hebben van ongeveer 10.000 liter. Dat de Voorburgse
koudwaterkuip een vergelijkbare capaciteit had als de warmwaterkuipen bij elkaar, kan betekenen dat bij
volle bezetting ongeveer evenveel tijd in het koude dompelbad kon worden doorgebracht als in de
heetwaterkuip.
Met de hierboven beschreven vertrekken is de badvleugel compleet, zodat de volgende ruimte de
kleedkamer (apodyterium) moet zijn en het kleine vertrek ernaast mogelijk de kamer voor de beheerder
(capsarius). Deze nam kostbare bezittingen in bewaring en incasseerde het entreegeld. Het beheer van
de kleding was geen overbodige luxe aangezien Romeinse bronnen regelmatig kledingdiefstal
vermelden. Vaak was er voor de capsarius een kleine ruimte bij het apodyterium.1139 In het prijsedict van
Diocletianus wordt garderobegeld vermeld.1140 Niet ver van dit vertrek, in de aangrenzende smalle gang
naar de grote hal en de binnenplaats, vond Reuvens een aantal bronzen munten.1141 Dat kan
garderobegeld zijn geweest, maar dat valt onmogelijk te bewijzen.
Gezien de geringe omvang diende het krappe kleedvertrek waarschijnlijk niet tevens als wachtruimte.
Voor het wachten op een plek in de warmwater-kuipen, kon de bader wellicht in de warmere
aangrenzende vertrekken plaatsnemen op houten of stenen banken. De beste wachtplek was het lauw
verwarmde tepidarium waar men tevens kon wennen aan de warmte. Het is dus geen toeval dat er in
tepidaria vaak banken stonden. Die staan nog op hun oorspronkelijke plaats in onder meer de badhuizen
van Pompeji, Timgad en Herculaneum.1142 Volgens Apollinaris Sidonius werd het tepidarium ook gebruikt
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om de baders met olie in te smeren. Verder kon de bader zich al wachtend laten masseren.1143 Voordeel
van het tepidarium was ook dat het verwarmd was, wat zeker in de winter na het ontkleden aangenamer
was dan een langer verblijf in de onverwarmde kleedruimte.
In het noorden werden de kleedruimtes soms verwarmd. Dat gebeurde vaak pas later bij een
verbouwing als duidelijk was geworden dat het mediterrane concept van de badhuizen in het koude
noorden aanpassing behoefde. Voorbeelden zijn de baden in Zülpich en de herbergthermen in Xanten.
Beide zijn in de tweede helft van de 2e eeuw verbouwd en van een verwarmde kleedruimte voorzien.1144
Misschien kreeg de Voorburgse kleedkamer later ook verwarming. Aan de noordkant van de kleedruimte
bevond zich namelijk een constructie die volgens het dagboek “door het springen ….met buskruid
gedeeltelijk vernield” was. Reuvens oppert dat er mogelijk een stookplaats in de buurt lag (P3). De kleine
ruimte kan als stookhok zijn gebruikt, maar er kan ook vanuit de binnenplaats zijn gestookt. Voor een
verwarmde kleedruimte was het stoken namelijk eenvoudiger dan voor het caldarium met zijn op te
warmen waterkuipen. Om het aangrenzende koude vertrek niet onnodig op te warmen, kan de
kleedruimte eventueel alleen in de winter bijgestookt zijn.1145 Overigens is de interpretatie als stookplaats
niet zeker.
De Voorburgse badvleugel was gunstig gelegen. De piscina (het koude dompelbad) en het labrum
(koud water bekken) zijn op het zonloze noorden gericht en waren zo gemakkelijk koel te houden, ze
werden immers niet opgewarmd door invallend zonlicht.1146 Het warme caldarium ligt daarentegen juist
zodanig dat ook aan het einde van de dag nog zonnestralen opgevangen konden worden voor deze
belangrijkste en warmste ruimte van de badvleugel. Het is precies de ligging die Vitruvius en andere
Romeinse auteurs voor badhuizen aanbevelen. Bij een geplande stad als Forum Hadriani viel een
dergelijk advies goed te realiseren. Maar ook elders komt een dergelijke ligging vaak voor.1147
Romeinse badhuizen boden naast de eigenlijke badvleugel een complex van zalen, gangen en
ruimtes in de openlucht. Ze gaven de thermen hun belangrijke sociale functie: openbaar ontmoetings- en
sportcentrum. Vanuit de kleedkamer in de Voorburgse badvleugel loopt een, in verband met het
vasthouden van de warmte, slechts twee meter brede gang naar een grote hal. Die deed ongetwijfeld
dienst als overdekte sporthal (basilica thermarum). Zo’n overdekte hal was een faciliteit die in het koude
noorden vaker voorkwam, zoals ook bij de tijdens Hadrianus’ regering gebouwde grote thermen van
Xanten.1148 De ligging met de voorzijde langs een weg was zeer gebruikelijk.1149 In de Voorburgse hal
vond Reuvens “grote brokken kalkvloer”. Blijkens een schets was het grootste brok vloer zo’n 2,3 meter
lang.1150 Wellicht lag er een vloer van gladgeschuurd rood beton (opus signinum) zoals veel werd
toegepast in openbare gebouwen, zoals de basilica thermarum in Zülpich en de tempel in Elst.1151 Met
zijn langgerekte vorm (buitenmaten 9 bij 24 meter, zo’n 30 bij 80 voet) was de Voorburgse hal uitstekend
geschikt voor hardloopoefeningen, balspelen en dergelijke, en doet zodoende denken aan moderne
gymnastiekzalen. Daarvoor werden onder meer ballen gebruikt waarvan vermoedelijk in 2005 enkele
tufstenen exemplaren zijn opgegraven tijdens de opgraving van BAAC.1152 Zo’n hal kon ook gebruikt
worden voor het houden van voordrachten, lesgeven, muziekuitvoeringen en sociale ontmoetingen.1153
De aangrenzende ruimte aan de westkant was wellicht een zuilengalerij (porticus) met uitzicht op de
binnenplaats. Deze zuilengalerij was met zes meter breed genoeg om bij regenachtig weer toch ook
buiten wat te kunnen bewegen. Waarschijnlijk bevond zich in de korte zuidzijde van de porticus een
toegangsdeur naar de smalle gang richting badvleugel. In de baden van onder meer Pompeji kon men
namelijk ook direct vanuit de zuilengang de badvleugel betreden.1154 In de buurt van de vermoedelijke
porticus vond Reuvens zuilfragmenten.1155
De zuilengalerij gaf toegang tot een open buitenplaats. Misschien was het een zogeheten palaestra
waar bij mooi weer buiten gesport kon worden. Daarvoor was er vaak een groot terrein met zand
beschikbaar. In het Middellandse zeegebied kwam zo’n palaestra bij de grotere baden veel voor.1156 Ze
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ontbraken echter vaak bij militaire baden, waarschijnlijk omdat de soldaten beroepsmatig al voldoende
beweging kregen. In het noorden raakten de palaestra’s in de loop van de 2e eeuw ook bij de burgerlijke
baden uit de mode en werden steeds vaker vervangen door een overdekte hal. Er zijn in het midden van
de 2e eeuw sporadisch nog wel palaestra’s aangelegd zodat Voorburg er ook een gehad kan hebben,
maar zeker is dat niet. Nielsen concludeert dat in het noorden verschillende aanpassingen aan het klimaat
werden doorgevoerd nadat er enige tijd ervaring was opgedaan met het gebruik van baden in dit klimaat.
Het betrof de aanleg van extra stookgaten en het soms naderhand verwarmen van de kleedruimte.
Verder ging de sportfunctie in de palaestra buiten over naar de overdekte hal binnen. Ook het buitenbad,
de natatio, raakte vaak buiten gebruik.1157
De Voorburgse ruimte buiten fungeerde mogelijk meer als siertuin waar je wat kon rondlopen en
zitten. Deze was aan drie zijden omgeven door vleugels van het badhuis. Aan de zuidzijde lag de
verwarmde badvleugel en aan de oostzijde de hal met porticus. Aan de noordzijde bevond zich een rij van
drie kamertjes die circa zes meter diep waren. Ze varieerden in breedte van vierenhalf tot ruim zes meter
(afb. 14.4). Dergelijke kamertjes, waarvan er bijvoorbeeld ook drie in Heerlen zijn opgegraven, komen
vaker in Romeinse badhuizen voor en worden doorgaans geïnterpreteerd als winkels voor de verkoop
van badolie en versnaperingen zoals oesters. In de Heerlense baden zijn in zo’n kamer een lepel en
resten van oesters gevonden.1158 Verder boden artsen en masseurs er soms hun diensten aan, zo
illustreert de vondst van chirurgische instrumenten in het grote badhuis in Xanten.1159 In de buurt van het
westelijke vertrek vond Reuvens in Voorburg een benen schrijfstift. In het aangrenzende kamertje
kwamen “penningen” en een “dubbele ijzeren sleutel” tevoorschijn.1160 In met name grotere baden bevond
zich ook een bibliotheek.1161 Overigens lijken deze drie kamertjes vanaf het begin, of na een verbouwing,
onderdeel te zijn geweest van het waterreservoir, waarover meer aan het eind van hoofdstuk 15.
Bij een van de steunberen bij de kamertjes vond Reuvens twee fragmenten van een inscriptie die,
gezien de opvallende letterhoogte van achttien centimeter, bij elkaar horen. 1162 De letterhoogte is
opmerkelijk. Zo waren de letters van een bouwinscriptie uit de Heerlense thermen slechts twee tot vier
centimeter hoog. 1163 En bij een bouwinscriptie van de principia van het legioensfort in Nijmegen, één van
de grootste Romeinse bouwwerken in Nederland, was de hoogte van de letters elf centimeter.1164 Het
ging in Voorburg daarom wellicht om een keizerlijke inscriptie. Helaas valt uit de fragmenten, een letter A
en een letter P, geen tekst te reconstrueren. Het is verleidelijk aan Hadrianus te denken omdat hij
mogelijk oprichter van het badhuis was, maar dat verband is speculatief. Misschien was er een verband
met de keizercultus die in baden nogal eens aandacht kreeg, maar ook dat is onzeker.1165
De Romeinse thermen beschikten van origine ook over een buitenbad (natatio), maar dat raakte
zoals gezegd in het noorden in de loop van de 2e eeuw uit de mode. Het klimaat zal daarbij een rol
hebben gespeeld. De thermen van Heerlen hadden nog wel zo’n buitenbad van 5,55 bij 9,15 meter.
Dergelijke baden waren zelden dieper dan 1 tot 1,2 meter. In Heerlen lag de bodem van het buitenbad
ongeveer driekwart meter onder het vloerniveau van de palaestra, zodat de boven het maaiveld
uitstekende badrand met genoemde gebruikelijke baddiepte een hoogte gehad zal hebben van een voet
(drie decimeter) of iets meer.1166 De hoek van een fundering aan de westkant van de Voorburgse
binnenplaats is misschien het restant van zo’n buitenbad. Het in Voorburg vanaf dit mogelijke buitenbad
schuin weglopende spoor zou van een bijbehorend afvoerkanaal kunnen zijn. Het lijkt de “diepe streep” te
zijn waarvan Reuvens ten westen van de stookruimte de diepte opmat. De bodem lag dan ongeveer
driekwart meter onder het Romeinse maaiveld.1167 Westelijker heeft Reuvens niet gegraven, hetgeen kan
verklaren dat het buitenbad niet compleet is teruggevonden. Maar het is ook goed mogelijk dat de
Reuvensbaden nooit een buitenbad hebben bezeten, temeer omdat er geen royale voorziening van
stromend water was. De onder Hadrianus gebouwde grote thermen in Xanten hadden ook al geen
buitenbad meer. Natatio’s stonden vaak in verband met een goede wateraanvoer, zoals de beek in
Heerlen.1168 Zonder natatio kan het schuine spoor een afvoer van het badhuis zelf zijn geweest.
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In een publiek badhuis bevonden zich vaak openbare groepstoiletten (latrines), een Romeinse
vinding.1169 Dat was begrijpelijk omdat men veel tijd in de baden doorbracht. Bovendien kon de
beschikbare watervoorziening benut worden.1170 Als latrine komt de rechthoekige ruimte van circa negen
bij twaalf meter ten noorden van de grote hal in aanmerking, het enige vertrek dat nog niet besproken is
(afb. 14.9). De rechthoekige vorm met een opening in de korte zijde is kenmerkend voor dergelijke
latrines, evenals de ligging aan de openbare weg.1171 Handig in verband met de spoeling was ook de
ligging direct naast een waterreservoir, een watervoorziening die verderop wordt besproken. Mogelijk was
er stromend water om de handen te wassen. Voor het spoelen van de installatie werd wellicht het vanuit
de thermen afgevoerde badwater gebruikt.1172 De ligging had nog meer voordelen. Latrines bevonden
zich in verband met de stankoverlast bij voorkeur op grote afstand van de badvleugel en in de buurt van
de binnenplaats en de basilica thermarum, een patroon waar de Voorburgse plattegrond perfect op
aansluit.1173 De plaats van de latrine in het badgebouw is daarmee direct vergelijkbaar met de ligging in
de andere grote publieke baden in de regio, namelijk die van Xanten, Heerlen en Zülpich.
Het openbare karakter maakt voor de latrine een eigen buiteningang waarschijnlijk. Deze bevond zich
wellicht zoals gebruikelijk in de korte zijde waar het fundament over een lengte van ongeveer 1,3 meter
lengte onderbroken is.1174 Dat is te smal voor een deur naar een dergelijke publieke ruimte, maar breed
genoeg voor een riool. Twee brokstukken op een meter buiten de muur waren vermoedelijk steunen voor
zuilen van een afdakje.1175 De hartafstand is ongeveer 3,5 meter, een geloofwaardige breedte voor een
dergelijke ingang. Dat de ingang niet direct aan de straat ligt past in het beeld van andere publieke
latrines. Daar was de ingang ook doorgaans onopvallend aangebracht omdat dat de inkijk en
stankoverlast beperkte.1176 De badgasten hadden mogelijk een eigen ingang binnendoor via de grote hal,
zoals die er bijvoorbeeld ook was bij de Neptunusthermen in Ostia en de thermen van Publius Vedius
Antoninus in Ephese.1177
Dergelijke latrines zijn met zitplaats en al bewaard gebleven in onder meer de grote Algerijnse
thermen van Djemila en de Cyclopenthermen in het Tunesische Dougga. De zittingen begonnen vaak
direct naast de ingang zodat de ruimte maximaal werd benut. De maten van de zittingen waren vrijwel
standaard. In Ostia waren de zittingen conform de menselijke maat ongeveer 55 centimeter hoog, 45
centimeter diep en 50 centimeter breed. In Vaison-La-Romaine waren de zittingen ook 55 centimeter
hoog, en met 55 centimeter nog iets dieper. De gaten hadden er een diameter van achttien centimeter en
zaten gemiddeld 55 tot 60 centimeter uit elkaar. Elders is de zitbreedte vergelijkbaar.1178 Zodoende valt de
capaciteit van de Voorburgse latrine redelijk in te schatten. De fundering meet circa negen bij twaalf
meter. Rekening houdend met een versnijding van totaal een halve meter en twee voet dikke muren, is de
binnenmaat ongeveer zeven bij tien meter. Bij de gebruikelijke opstelling in U-vorm ging in de achterste
hoeken wat muurlengte verloren. Verder duidt een zwaar fundament tegen de achtermuur erop dat daar
mogelijk een grote waterbak stond. Netto zal de bruikbare muurlengte maximaal zo’n 20 meter zijn
geweest. Bij een zitbreedte van twee voet (0,6 meter) is dat goed voor een dertigtal zitplaatsen. Indien er
een interne doorgang was, zullen het er iets minder zijn geweest. Dat brengt de capaciteit op ongeveer 25
tot 30 personen. Het oppervlak van de latrine bedraagt zo’n zeventig vierkante meter.
Van het benodigde riool is niets teruggevonden, maar dat zegt weinig. De sporen zijn immers in
Voorburg veelal tot onder het Romeinse maaiveld verstoord. Bovendien komen bij publieke latrines ook
riolen van hout voor.1179 Dat is in Voorburg een goede mogelijkheid aangezien ook voor het riool in de
hoofdweg hout is gebruikt. Reuvens kon met de beperkte technieken uit zijn tijd resten van een dergelijk
houten riool niet herkennen. De onderbreking in de noordelijke fundering zou zeer goed te verklaren zijn
als doorlaat voor een riool. Het fundament tegen het midden van de achterzijde, recht tegenover de
ingang, en kan als fundament voor een zware met stromend water gevulde bak hebben gediend. Mogelijk
was er dan een overloop naar de goot die vaak voor de zittingen langsliep.
Interessant in Voorburg is tot slot het rechthoekige vertrek met drie kamers en steunberen (afb. 14.4).
De steunberen zijn volgens Reuvens later “bijgebouwd of vernieuwd” en in ieder geval deels op heipalen
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gefundeerd. Volgens Reuvens waren “de meeste nog ter hoogte van eene el [= 1 meter] bewaard”.1180
Reuvens vond onder de zuidelijke steunbeer op 13 centimeter beneden NAP de “top van houten paal
onder het fundament”.1181 Dat zou betekenen dat de steunberen tot bijna een meter boven NAP
bewaard waren, vermoedelijk tot net iets onder het Romeinse loopniveau. De buitenmaten van het
fundament bedragen circa acht bij twintig meter. Het betreft klaarblijkelijk een Romeinse watertoren, dit
mede op basis van de sterke gelijkenis met een zeer goed bewaard gebleven exemplaar in de
Stabiaanse thermen in Pompeji. Ook bij de uit de tijd van Hadrianus daterende grote thermen in Xanten is
een dergelijke watertoren aangetroffen die aan de onderkant eveneens uit drie rechthoekige ruimtes
bestaat.1182 Opmerkelijk detail is dat de steunberen in Voorburg net als in Pompeji later waren
aangebracht.1183 Ze staken in Voorburg ongeveer één meter uit en waren tussen de een en twee meter
breed.1184 Reuvens vond zo’n vier meter ten noorden van het middelste vertrek een “stuk vloer bestaande
uit keisteentjes en kalk”. Het fragment was ruim 1 bij 3,5 meter groot (afb. 14.5). Mogelijk is dit van een
naar het noorden omgevallen wand van het waterreservoir afkomstig. Dat geldt mogelijk voor alle
“steenen beddingen” die hij direct langs het complex aantrof.1185 Beton was uitermate geschikt om zo’n
reservoir waterdicht te maken.1186 De technische werking van de constructie wordt besproken aan het
eind van hoofdstuk 15.
Doordat Reuvens niet in het westen groef, is onbekend of het badhuisterrein in het westen met een
stenen muur was afgesloten, zoals in Heerlen. Aan de noordkant vormde de buitenmuur van de stadsvilla
vermoedelijk een bruikbare begrenzing. Het perceel van het badhuis nam inclusief binnenplaats de helft
van insula VII in beslag, een halve insula met de afmeting van 200 bij 125 voet ofwel 2.200 vierkante
meter (0,2 hectare). Dat is vergelijkbaar met de 0,25 hectare die het Heerlense badhuis innam.1187 Het
Voorburgse badgebouw zelf had inclusief watertoren een oppervlak van bijna 900 vierkante meter.1188
De bouwers en fasering
Het badhuis behoorde waarschijnlijk tot de eerste paradepaardjes van Forum Hadriani. Een badhuis
behoorde, naast het forum, tot de belangrijkste openbare gebouwen. Hadrianus, de stichter van Forum
Hadriani, hechtte volgens zijn biograaf veel waarde aan openbare baden. “Hij baadde vaak in de
openbare badhuizen, zelfs met het gewone volk”. Hadrianus schonk zelf veel baden aan steden. Hij
was zich ongetwijfeld bewust van de positieve symbolische uitstraling van het Romeinse gezag dat in
een dergelijk monumentaal publiek gebouw was belichaamd.1189 Het was met name een voorbeeld
van wat Driessen ‘monumentaliteit van de bedwongen natuur” noemt.1190 In het badhuis werden zaken
als waterstromen en warmte volledig beheerst.
Het is aannemelijk dat Forum Hadriani de baden aan Hadrianus te danken had. Een veelheid van
factoren geeft namelijk aan dat de bouw kort na zijn bezoek is begonnen. Interessant voor de datering
zijn allereerst de door Reuvens opgegraven fraaie wandschilderingen die hoogst waarschijnlijk uit de
grote hal afkomstig zijn.1191 De schildering met rode panelen tussen zuilen en kandelabers lijkt sterk op
dergelijke wanden uit Keulen en het Franse Genainville. Deze zijn in dezelfde periode gemaakt: in het
tweede kwart van de 2e eeuw (Keulen) en in de eerste helft van de 2e eeuw (Genainville).1192 Na het
midden van de 2e eeuw wordt dit soort “kandelaberwanden” zeldzaam.1193 Dat zou de bouw van het
Voorburgse badhuis in de periode 121/122 – 150 na Chr. plaatsen. In die tijd waren de warmwaterkuipen
al rechthoekig en was het gebruikelijk geworden tepidaria van een ronde nis te voorzien, zoals in
Voorburg het geval was. Verder zijn bij het badhuis zogeheten tegulae mamatae gevonden, afkomstig
van een verwarmingstype dat in het begin van de 2e eeuw uit de mode raakte. In Italië raakten ze al aan
1180
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het eind van de 1e eeuw buiten gebruik, daarbuiten werden ze nog wat langer toegepast.1194 En
waarschijnlijk vrij kort na de oprichting is in de hoofdweg richting Heliniumpoort een houten wegfundering
aangelegd met een middenriool dat verband kan houden met de waterafvoer voor de Reuvensbaden.
Onderin de paalgaten van deze constructie bevonden zich “Trajanisch-Hadrianische
aardewerkfragmenten”.1195 Het is daarom aannemelijk dat kort na de oprichting van Forum Hadriani de
bouwopdracht is verstrekt, wellicht nog in de tijd van Hadrianus (117 – 138 na Chr.) zelf. Daarbij waren,
zoals zal blijken, de bouwers waarschijnlijk militair.
Schalles stelt, evenals Nielsen, dat militaire architecten waarschijnlijk de ontwerpers waren van grote
publieke baden in het Noordwesten van het Rijk. Daarbij konden ze voortbouwen op hun ervaring met de
grote legioensbaden. De rond 125 na Christus onder Hadrianus gebouwde grote thermen in Xanten
leveren hiervoor een belangrijke aanwijzing. Met bijna 11.000 vierkante meter behoren ze tot de grootste
Romeinse badcomplexen in Noordwest-Europa. Dat maakt het volgens Schalles bijna zeker dat de keizer
of zijn vertegenwoordiger (de gouverneur van de provincie) voor de bouw hiervan het initiatief nam. Dat is
volgens hem des te aannemelijk omdat de particuliere sector in Xanten niet al te welvarend geweest lijkt
te zijn en een dergelijk project waarschijnlijk niet kon betalen. Maar ondanks de hoge opdrachtgever is
voor een vrij conservatief ontwerp gekozen. De verklaring is volgens Schalles dat een militaire architect
de bouwmeester was.1196
Dat is een belangrijk gegeven omdat het Voorburgse badhuis in verkleinde vorm een sterk gelijkende
opbouw vertoont. Deze zal hier met het L-model worden aangeduid. Andere voorbeelden zijn de
legioensbaden in onder meer het Britse Chester en de in de tijd van Hadrianus gebouwde baden in
Wroxeter. Deze bestaan uit een grote overdekte hal (basilica thermarum) met loodrecht op een van de
uiteinden de badvleugel volgens het rijtype. Er ontstaat een L-vorm die opgevuld kan worden met de
binnenplaats. Hetzelfde model is in de provincie Germania Inferior in Xanten toegepast en in verkleinde
vorm in Voorburg en Zülpich.1197 In Xanten ontbreken de zuilen die bij de legioensbaden de hal in drie
schepen verdelen, een vereenvoudigde vorm die ook zichtbaar is in de militaire baden van Walldürn.
Daardoor ontstaat in Xanten één grote zaal zoals die zeer goed bewaard is gebleven in de laat-Romeinse
Aula Palatina in Trier. Ook is de hal in Xanten met de verhouding 1 op 3 wat smaller dan bij de
legioensbaden.1198 In Voorburg ontbreken eveneens de zuilen en is de binnenmaat met circa 25 bij 75
voet eveneens 1 op 3. Een andere parallel is dat de basilica thermarum zowel in Xanten als Voorburg aan
een hoofdstraat ligt.
Het valt op dat in Voorburg in het fundament op verschillende plekken afwijkend materiaal is gebruikt,
alsof twee verschillende bouwteams actief zijn geweest. Reuvens stelt dat bij de basilica en porticus
“het grootste gedeelte trassteenen fundament is geweest”. Maar het materiaal is afwijkend bij de meer
technische gedeelten: de badvleugel, de latrine en de watertoren. Over de steunberen van de
watertoren schrijft Reuvens expliciet dat daarin de steensoort grauwacke is verwerkt, wat nog een
belangrijke aanwijzing zal blijken te zijn.1199 Volgens het dagboek bestond het fundament van de
badvleugel ook vooral uit “blauwe stenen fundamenten” die hij elders aanduidt als “regtstandig
afgehouwene bouwsteenen, en wel graauwakke”.1200 Het verschil is ook expliciet op zijn grote
opgravingskaart aangegeven met afwijkende kleuren voor de latrine, de watertoren en de badvleugel.
De determinatie van de steensoort is waarschijnlijk juist aangezien Reuvens later de hoogleraar Brede
het door hem opgegraven steenmateriaal liet determineren. Deze herkende inderdaad onder meer
“graauwakke (zandsteen)”.1201 Reuvens kennende had hij zeer waarschijnlijk een aantekening
gemaakt als zijn eerdere determinaties onjuist waren gebleken. Het is een belangrijk gegeven omdat
het gebruik van grauwacke in de stad Noviomagus bij Nijmegen direct verband lijkt te houden met de
aanwezigheid van het leger daar. Rond het begin van de 2e eeuw, als het Tiende Legioen duidelijk
betrokken is bij de opbouw van de nieuwe stad, wordt volop grauwacke gebruikt. Deze steen was niet
alleen verwerkt bij de herbouw van het legioensfort, maar ook in de stad in de tempels aan het
Maasplein en in een badhuis. Verder werd het toegepast in de uit dezelfde periode stammende stenen
tempel van Elst-Westeraam. Ook die was volgens de door legereenheden gebouwd. Opvallend
genoeg is na het vertrek van het Tiende Legioen grauwacke niet meer in Romeins Nijmegen
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toegepast.1202 Het is een aantrekkelijke gedachte dat evenzo militairen in Voorburg verantwoordelijk
waren voor de bouw van het technische deel van de Reuvensbaden.
Omdat de grauwacke steunberen duidelijk in een tweede fase zijn aangebouwd, zou dat ook
kunnen gelden voor de badvleugel en de latrine. Daarbij valt het op dat het de ‘natte delen’ betreft. Dat
duidt op een in de technische onderdelen gespecialiseerde bouwploeg. Inzet van specialisten zou
kunnen verklaren waarom in Heerlen de overige vertrekken ‘koud tegen de hoofdvertrekken zijn
aangezet’, dat wil zeggen zonder verband in het metselwerk. Er is wel gesuggereerd dat het badhuis in
Heerlen ook uit de tijd van Hadrianus dateert.1203 Onzeker blijft of het een taakverdeling binnen een zelfde
bouwproject betreft, of dat het om twee verschillende bouwperioden gaat.
Plinius meldt in het begin van de 2e eeuw dat er een tekort was aan architecten voor de bouw van
badhuizen.1204. Dat kan mede het gevolg zijn geweest van een toegenomen vraag naar dergelijke
bouwwerken. Met name onder Trajanus en Hadrianus zijn veel baden gebouwd.1205 Mogelijk konden
tijdens deze bouwhausse minder ervaren architecten terugvallen op een basisontwerp voor het technisch
lastigste deel: de verwarmde ruimte (stookhok, caldarium en tepidarium), zodat de bouwer die weinig
ervaring had met de aanleg van badhuizen, toch zeker wist dat de ruimte voldoende verwarmd zou
zijn.1206 Mede daarom kunnen de bouwers zoals gezegd militairen zijn geweest, eventueel alleen voor
de complexe badvleugel. Zo werd in Nijmegen de Vexillatio Britannica speciaal ingezet om de
pakhuizen te bouwen.1207 Zoals aangegeven in hoofdstuk 4, is het ook om andere redenen
aannemelijk dat soldaten bij de opbouw van Forum Hadriani betrokken waren. Het is in dat kader van
belang dat het badhuis van het bij militairen zeer geliefde rijtype was.
Aan het waarschijnlijk door de militairen gebouwde badhuis is later nog het nodige aangepast.
Ook in bijvoorbeeld Heerlen, Maastricht en Nijmegen was dat het geval.1208 In de oude Voorburgse
opgravingsgegevens valt een fasering lastig te herkennen, temeer omdat de restanten zo zwaar verwoest
waren. Dat verbouwingen hebben plaatsgevonden, blijkt onder meer uit de constructie van de steunberen
bij de drie “winkeltjes” (afb. 14.4). Op een perspectieftekening van Reuvens lijken de steunberen later in
los verband te zijn aangebracht. Bovendien geeft Reuvens op de plattegrond aan dat de steunberen op
een fundament van grauwacke stonden, terwijl het fundament van de drie vertrekken zelf veel meer tuf en
kalk bevatte. Zelf stelt Reuvens in ieder geval dat het complex met steunberen later is “bijgebouwd of
vernieuwd”. Onder de middelste steunbeer vond hij een heipaal “op de diepte van het water”.1209
Hierboven werd al geconstateerd dat het afwijkende fundamentmateriaal van de badvleugel
(grauwacke) ook op een fasering kan duiden. Dat zou misschien kunnen verklaren waarom de
badhuisvleugel buiten de oorspronkelijke zuidelijke rooilijn lijkt te staan.1210 Dat voor het fundament van de
vermoedelijke latrine ook grauwacke is gebruikt, zou eveneens op een fasering kunnen wijzen. Het is
goed mogelijk dat het badhuis aanvankelijk een palaestra had, en dat deze vervolgens deels is
opgeofferd aan de constructie met steunberen. Van elders is immers bekend dat vanaf het midden van de
2e eeuw de basilica thermarum de rol van de palaestra steeds meer ging overnemen, nadat deze in het
noorden al vanaf het begin een ondergeschikte rol speelde bij de militaire baden en kleine privébaden.1211
De badvleugel zelf kent waarschijnlijk ook verschillende aanpassingen. Zelf geeft Reuvens aan dat de
muur ten zuiden van de smalle gang “van eenen lateren bouw dan de overige” is en “een later
bijgebouwde hooger liggende kamer” vormde.1212 Op een profieltekening valt op dat in het fundament van
dit muurstuk veel dakpanmateriaal is verwerkt (afb. 14.6). Het dagboek stelt dat de “roode tigchelen
onderlaag zijn van een tras fundament”.1213 Misschien is het een later aangelegde directe toegang tot de
badvleugel, in gebruik naast de indirecte toegang via het gangetje vanuit de grote hal. Ook andere
badhuizen in onder meer Pompeji beschikken over zo’n aparte toegang.1214 Interessant is hier de
gelijkenis met een zij-ingang van de Stabiaanse thermen in Pompeji met een vergelijkbare uitbouw op
1202
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straat.1215 Ook het extra stookgat bij het caldarium kan een latere voorziening zijn. De vondst van
onderdelen van twee verschillende muurverwarmingssystemen, namelijk holle verwarmingsbuizen en
zogeheten tegulae mamatae, zouden ook verschillende bouwfasen kunnen vertegenwoordigen. Het
gebruik van tegulae mamatae was namelijk een alternatief voor de holle verwarmingsbuizen. Daarbij zijn
de tegulae mamatae vooral tot het begin van de 2e eeuw toegepast zodat ze wellicht aan de eerste
bouwfase kunnen worden toegeschreven.1216 Gazenbeek merkt op dat er mogelijk in de periode 165-185
na Chr. puin is weggevoerd na een verbouwing van het badhuis. Tijdens de opgraving van BAAC kwam
namelijk in 2005 vlakbij de Vliet een sculptuurfragment tevoorschijn van een druiventros zoals die ook
door Reuvens is opgegraven in of nabij het badhuis. Op basis van zeer zeldzame stijlkenmerken zoals
boorgaten maakt Gazenbeek aannemelijk dat het door BAAC gevonden fragment tot hetzelfde werk
behoort als een daartoe speciaal onderzocht fragment uit de opgraving van Reuvens. BAAC trof het
fragment aan in een spoor dat waarschijnlijk in de periode 165-170 na Chr. met versleept puin is
opgevuld, en uiterlijk in 180-185 na Chr. indien het spoor een nazaking is1217 Het badhuis zou bij die
verbouwing ongeveer een halve eeuw oud zijn geweest. Bij de bespreking van Het huis met het Keulse
Vaatwerk aan het eind van hoofdstuk 10 is ook aangegeven dat in deze periode in een wegdek verwerkte
fragmenten van warmtebuizen mogelijk van de Reuvensbaden afkomstig zijn.
Ook later is waarschijnlijk nog aan het badhuis gewerkt. De grote waterput aan de voorzijde lijkt met
het badhuis in verband te staan, in welk geval deze put aanvullende informatie over de fasering van het
badhuis biedt. Het hout van de waterput bij het badhuis is dendrochronologisch gedateerd rond 219 na
Chr., met een marge van plus of min zes jaar (213 – 225 na Chr.). Mogelijk gaat het om een verbouwing
die samenhangt met de vondst bij het badhuis van baksteenstempels van het Eerste Legioen Minerva,
gebakken tussen 197 en 222 na Chr.1218 Als de waterput bij het badhuis hoort, zou de verbouwing uit
213-222 na Chr. dateren, dus mogelijk uit de periode van de stadsuitbreiding. Bij het onderzoek in 1988 is
in de waterput een antoninianus uit waarschijnlijk 250-260 na Chr. aangetroffen, zodat de grote put in
ieder geval tot die tijd open lag.1219 Het is goed mogelijk dat het badhuis ook zolang is gebruikt.
Dodt stelt dat bij de thermen van Zülpich aan het eind van de 3e eeuw nog een verbouwing heeft
plaatsgevonden waarbij een dubbel caldarium en een dubbel tepidarium zijn ontstaan. Hij suggereert dat
dit in Voorburg ook is gebeurd, en wel in een vroeger stadium omdat dit verdubbelen al in de loop van de
2e eeuw voorkwam. Dodt kon alleen over de summiere beschrijving van Holwerda beschikken.1220 Met de
extra informatie uit de verslagen van Reuvens is de aanpassing niet geheel uitgesloten, maar wel veel
minder waarschijnlijk. Dodt veronderstelt dat het Voorburgse tepidarium tot caldarium is omgebouwd door
het aanbrengen van het hulppraefurnium P2. Het teruggevonden praefurnium is echter gericht op de
waterkuip van het caldarium. Dat het tepidarium een eigen praefurnium heeft gekregen, is hoogst
onzeker. Bovendien ontbreken restanten van kuipen. Volgens Dodt zouden zowel het frigidarium als het
apodyterium tot verwarmd tepidarium zijn omgebouwd. Hij veronderstelt twee stookgaten aan de
noordkant. Met de gegevens van Reuvens erbij is dat niet uitgesloten, maar harde bewijzen ontbreken.
Bovendien zou het frigidarium ondergebracht moeten zijn in de nieuwe aanbouw die daarvan geen
kenmerken vertoont. De kleedruimte zou volgens Dodt in de basilica thermarum terecht zijn gekomen. Die
ruimte werd wel vaker als apodyterium gebruikt, maar concrete aanwijzingen daarvoor ontbreken in
Voorburg. Veel aannemelijker is vooralsnog een beperktere verbouwing met extra stookcapaciteit bij het
caldarium (P2) en mogelijk een nieuw stookgat (P3) met vloerverwarming voor de kleedruimte
(apodyterium).
In het Voorburgse badhuis is in ieder geval één stempel aangetroffen van het Dertigste Legioen
dat vanaf circa 120 na Chr. in de regio (Xanten) gelegerd was. Reuvens stelt zelfs dat “de meeste van
die van het XXXe legioen zijn gevonden op de hoogte der baden”.1221 Stempels van dit legioen
worden in het algemeen vanaf het midden van de 2e eeuw tot in de 3e eeuw gedateerd.1222 Van het
Dertigste Legioen wordt vermoed dat het in onder meer Xanten actief betrokken was bij
bouwprojecten.1223 Maar dat bewijst natuurlijk nog niet dat dit legioen ook in Voorburg aan de bouw
van het badhuis deelnam.
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Reconstructie van het badhuis
Hoe het badhuis er uitzag, is vrij goed aan te geven. Gereconstrueerd worden hieronder de opbouw,
de inrichting en de gebruikte verwarmingsinstallatie.
Reconstructie van de opbouw
Een reconstructie op ware grootte van het Heerlense badhuis in het archeologische themapark Archeon
geeft een aardig beeld van de omvang van dergelijke thermen. Hoewel de Voorburgse baden minder
goed bewaard zijn gebleven, valt ook hier uit de plattegrond een derde dimensie af te leiden (afb. 14.7).
Dat is op hoofdlijnen mogelijk omdat de Romeinse architecten een duidelijk verband aanhielden tussen
de maten in het platte vlak en de hoogte van gebouwdelen. Verder zijn er constructieve aanwijzingen
zoals de dikte van muren en de benodigde ruimte voor vensters. Op detailniveau valt natuurlijk geen
zekerheid te verkrijgen, temeer omdat er regelmatig uitzonderingen op de regels waren en de
oplossingen in de praktijk van het bouwen niet altijd even eenduidig zijn. Maar op hoofdlijnen ontstaat een
aannemelijk beeld. Dat helpt een gevoel te krijgen voor de globale omvang van de Voorburgse baden en
zo schattingen te maken van het brandstofverbruik en de benodigde hoeveelheid bouwmateriaal. Dat
laatste geeft een indicatie van de bouwinspanning in vergelijking met andere bouwwerken zoals de
stadsmuur.
Bij de badvleugel bedroeg blijkens de tekeningen van Reuvens de fundamentbreedte ongeveer 0,7
meter. Dat is vergelijkbaar met de breedte in de uitstekend geconserveerde en sterk gelijkende baden
even over de grens in het Duitse Zülpich. Daar was het opgaand muurwerk nog aanwezig en twee
Romeinse voet dik, een zeer gebruikelijke maat voor Romeinse muren. Het is daarom aannemelijk dat het
opgaand muurwerk van de Voorburgse badvleugel ook ongeveer die dikte had.1224 Dat was te dun voor
het dragen van een massief stenen gewelf omdat zo’n constructie een grote zijwaartse druk op de muren
uitoefende. Volgens een bouwkundige vuistregel is bij zo’n tongewelf de overspanning maximaal vijfmaal
de muurdikte. Dat zou in Voorburg een overspanning van slechts zo’n drie meter opleveren waar zes
meter nodig was. Bovendien is er ook een vuistregel die stelt dat bij een gewelf de fundamentdiepte gelijk
moet zijn aan de muurhoogte. Met een fundamentdiepte van niet meer dan een meter kan dat in
Voorburg evenmin het geval zijn.1225 Dodt denkt in Zülpich op basis van de vondst van gebogen holle
tubuli (tubuli cunatei) nog wel aan een licht gewelf met holle tubuli, maar daar was met ongeveer vier
meter de overspanning in de verwarmde ruimtes nog een stuk kleiner dan de zes meter in Voorburg.1226
Dergelijke lichte gewelven zijn onder meer bekend uit baden in het Britse Bath en Silchester. Maar in
Silchester werd bij een kleinere overspanning van vijf meter toch al gekozen voor een muurdikte van drie
voet (0,9 meter).1227 In Voorburg is dus zelfs zo’n lichter hol gewelf hoogst onwaarschijnlijk. De enige
oplossing was een eenvoudige houten dakkap die de gehele badvleugel bedekte. Het is een oplossing
die uit verschillende Romeinse baden bekend is.1228
De dikste fundamenten geven aan waar de dragende muren voor de dakkap stonden (afb. 14.2).
Daaruit blijkt dat de nissen met heetwaterkuipen een uitbouw vormden met een eigen, lager lessenaardak
(enkel dakschild). Dat was heel praktisch omdat de nissen met hun lagere plafond zo beter de warmte in
de badkuipen vasthielden. Bovendien bleef boven de lessenaardaken van de nissen ruimte over voor
vensters die de hoofdruimtes moesten verlichten. Het sluit aan bij een beschrijving van een Romeins
badhuis door Plinius de Jongere die sprak van bassins “die als erkers uitsteken”. Evenzo merkt Lucianus
op dat de nissen van een door hem beschreven badhuis ten behoeve van het licht uitstaken.1229 De
koudwaterkuip lag niet in een nis. Ook dat is logisch omdat het vasthouden van warmte hier juist niet
gewenst was. In het koude vertrek steekt in Voorburg wel de andere zijde van de kamer uit. Het betreft
mogelijk een nis waarin een beeld was opgesteld.1230
Waar verwarmde badkuipen stonden, liep in Voorburg de vloerverwarming zoals gebruikelijk tot onder
de kuipen door. Dat is duidelijk zichtbaar aan de onderbrekingen in het fundament.1231 Het betekent dat
hier geen zware muur stond om het gewicht van de dakkap op te vangen. Mede daarom was het
gebruikelijk bovengronds de toegang tot de nissen de vorm te geven van een halfronde boog. Zo’n
boogconstructie maakte een onderliggend fundament overbodig (afb. 14.8). Dat is bijvoorbeeld nog goed
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te zien in de suburbane thermen van Herculaneum. De zuidelijke nis van het Voorburgse caldarium had
mogelijk na een verbouwing een smallere opening omdat het fundament hier wel een stuk doorloopt. Dat
was vergelijkbaar met de situatie in Maastricht.1232
Bij de thermen in het Duitse Kempten, waar de muren met 0,6 meter ook ongeveer even dik waren
als in Voorburg, zijn de verkoolde houtresten van het dak teruggevonden.1233 Vitruvius beschrijft hoe in
een dergelijke dakkap een houten plafond werd aangebracht, waartegen met ijzeren haken aardewerken
plafondtegels werden bevestigd. Deze werden vervolgens afgewerkt met een vochtwerende stuclaag. In
Kempten zijn de ijzeren haken en tegelfragmenten inderdaad teruggevonden tussen de neergestorte
verkoolde resten van de houten dakkap. In de Saalburg is een dergelijk plafond met succes
gereconstrueerd in een verwarmd vertrek. Uit het formaat van dergelijke tegels blijkt dat de plafondbalken
ruim een voet uit elkaar waren geplaatst. De dunne plafondtegels, voorzien van openingen voor de
haken, werden door de Romeinen met een geribbeld oppervlak uitgevoerd om de stuclaag betere
hechting te geven. Daardoor lijken ze op fragmenten van tubuli. Mogelijk zijn de “platte brokken van
warmtebuizen met ronde gaatjes”, die Reuvens bij de zuidkant van het tepidarium vond, plafondtegels.
Het gaat namelijk om ‘platte’ brokken terwijl van tubuli vaak een stuk van de sterke hoek bewaard blijft. De
“ronde gaatjes” zouden dan voor de ijzeren bevestigingshaken gediend kunnen hebben.1234
Volgens Lucianus stond bij badvertrekken de breedte “in de juiste verhouding tot de hoogte”. Wat dat
betreft adviseert Vitruvius een wandhoogte gelijk aan de breedte van het vertrek.1235 Het is een
verhouding die in de Vesuviussteden inderdaad voorkomt. In Voorburg zou de hoogte dan zo’n zes meter
(twintig voet) bedragen. De zo gevonden muurhoogte van globaal tienmaal de muurdikte is constructief
geloofwaardig. Verder is er zo precies genoeg ruimte voor hoge vensters boven de boogvormige
nisopeningen (afb. 14.8). Bij een boogvormige opening is de hoogte van alleen de boog immers de halve
breedte. Bij een boogbreedte van maximaal zes meter was de boogopening dus minimaal drie meter
hoog. Dat strookt aardig met een nishoogte van drie tot vier meter die volgt uit een andere vuistregel van
Vitruvius. Drie meter was ook de minimale hoogte die nodig was om in een verwarmde wand voldoende
trek teweeg te brengen.1236 Bij een plafondhoogte voor de centrale ruimte van zo’n zes meter, was voor
de hoge lichtvensters dan nog twee tot drie meter ruimte over. Als zich in verband met de doorgaans
rondom afgeschuinde vensters aan de buitenzijde onder en boven de ramen minimaal een halve meter
muur bevond, waren de ramen maximaal één tot twee meter hoog. Dat strookt met het gebruikelijke
formaat van de ramen in dergelijke badruimtes. Het zal ook voldoende blijken te zijn voor een goede
lichtvoorziening.
In het warme zuiden was er bij de ontwikkeling van Romeinse baden een trend richting grotere
raamopeningen, maar het is onzeker of dat in het koude noorden is overgenomen. Bovendien bevinden
de bewaard gebleven grote vensters zich in grotere badhuizen. Die hadden immers alleen al door hun
omvang ruimere openingen nodig. Geloofwaardig is daarom een venstermaat zoals die globaal bekend is
van een raamfragment van de baden in het Britse Silchester. Dit venster had een breedte van ongeveer
een meter en was ruim een meter hoog. Het is een raamformaat dat ook bekend is van baden in de
Vesuviussteden en bijvoorbeeld het Franse Cahors. De gebogen bovenkant van het venster was onder
meer in Silchester met steen opgevuld, zodat de zichtbare raamopening rechthoekig was.1237
Interessant is de vierde-eeuwse Sint Pieter in Rome, een openbaar Romeins gebouw waarvan
dankzij oude tekeningen de bouwkundige details bewaard zijn gebleven. Daardoor is bekend dat de
verhouding tussen raamoppervlak en bodemoppervlak 1 : 6,3 bedroeg.1238 Uitgaand van die factor zou
voor het Voorburgse caldarium, dat ongeveer 35 vierkante meter groot was, een raamoppervlak van zo’n
zes vierkante meter gewenst zijn. Dat betekent zes ramen van het beschreven type. Dat is ook om
andere redenen een zeer aannemelijke reconstructie. Het caldarium bezat drie buitenmuren met nissen.
Zodoende konden boven iedere nis inderdaad twee ramen worden aangebracht. Dat sluit goed aan bij de
beschikbare ruimte in de muur. Veronderstelling is daarbij dat de raamopeningen in de muur zich net als
bijvoorbeeld in de Stabiaanse thermen onder een hoek van circa 45 graden naar binnen verbreedde tot
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een opening van circa 1,7 bij 1,7 meter. Een dergelijke verbreding bood het invallende licht de
mogelijkheid zich goed te verspreiden. En aan de buitenzijde was er genoeg ruimte voor openstaande
raamluiken zoals die bij de suburbane thermen in Herculaneum bewaard zijn gebleven.1239 Plaats voor
meer ramen is er niet. En een kleiner aantal zou de ruimte zeer donker maken. Een en ander maakt het
gereconstrueerde aantal van zes lichtvensters constructief zeer aannemelijk.
Een vergelijkbare lichtvoorziening hadden mogelijk de aangrenzende vertrekken. In het
aangrenzende tepidarium en frigidarium is er weliswaar één buitenwand minder. Maar in beide gevallen is
ter compensatie één nisloze buitenwand beschikbaar. Daar konden lager in de muur extra vensters
aangebracht worden. Een voorbeeld van zo’n lager venster is een nog intact benedenraam in een
badhuis in het Britse Beauport. Daarvan zat de onderkant op 1,54 meter hoogte en was het aan de
buitenzijde 0,75 meter breed, naar binnen verbredend tot 1,2 meter. In een badhuis in Chester zat een
raam ongeveer 1,8 meter boven de grond. Het was aan de buitenzijde ongeveer een meter breed en aan
de binnenzijde ruim anderhalf meter. Dat was net iets breder dan in Beauport maar wel zeer vergelijkbaar.
Een vergelijkbare hoogte voor de onderzijde van een venster in een bad (1,75 meter) is bekend uit Pöllich
bij Trier. Met genoemde voorbeelden is een raampositie van vijf tot zes voet (1,5 tot 1,8 meter) boven de
grond dus aannemelijk. Dat strookt met het feit dat Romeinse vensters niet bedoeld waren om doorheen
te kijken. Ze waren volledig op de lichtvoorziening ingesteld.1240 De betreffende muren bevonden zich in
Voorburg aan de zonrijke zuidzijde, wat voor de verlichting extra gunstig was. De nissen hadden hun
eigen kleine vensters zoals een nis uit Pöllich illustreert: de onderkant zat aan de buitenzijde op 1,75
meter hoogte en was voorzien van een minimaal 0,75 meter brede vensterbank die met een hoek van 45
graden opliep.1241
Seneca geeft rond 64 na Chr. in een brief aan dat vensterglas in zijn tijd inmiddels op grote schaal
werd toegepast. In onder meer de suburbane thermen van Herculaneum en de thermen in Ostia zijn zelfs
sporen van dubbel glas aangetroffen.1242 Toen het Voorburgse badhuis zo’n halve eeuw later werd
gebouwd was glas in openbare gebouwen al een normaal verschijnsel. In badhuizen was het zeker in het
koude noorden een belangrijk onderdeel omdat glas de zonnewarmte zeer goed vasthoudt.1243 Maar de
Romeinen waren nog niet in staat grote glasplaten te maken. Daarom werden tussen houten roeden
kleine glasplaatjes aangebracht. Dat is goed zichtbaar bij een huis dat is afgebeeld op de sarcofaag van
Simpelveld. Daarop is een raam met acht glasplaatjes te zien en aan weerszijden de openstaande
vensterluiken. Karakteristiek waren de complete glasplaatjes van 23,5 bij 25,5 centimeter uit een badhuis
in het Britse Garden Hill. Een vergelijkbaar formaat (circa 26,5 x 26,5 centimeter) hadden glasschijven uit
de badruimte van de villa van Diomedes in Pompeji.1244 Bewaard gebleven houten glaslatten uit de
Saalburg waren twee centimeter dik. Doordat het glas aan weerszijde drie millimeter in het hout stak, was
de afstand tussen de glasplaten 1,4 centimeter. Een Romeinse glaslat uit Velsen had vergelijkbare
afmetingen.1245 Met die verhoudingen nemen zestien glasplaten (4 x 4) inclusief glaslatten 98,2 bij 106,2
centimeter in. Met houten kozijn passen ze dus goed in het hierboven veronderstelde raamformaat van
ongeveer een meter in het vierkant.1246 Blauwgroene glasfragmenten uit Voorburg illustreren dat het
Romeinse vensterglas doorgaans ondoorzichtig was en dus alleen fungeerde als lichtbron, maar niet
bedoeld was om naar buiten te kijken. Dat verklaart ook de hoge positie die de ramen doorgaans
innemen. Ondanks de aanwezigheid van vensters, waren de baden dus vrij afgesloten. In Pompeji zat het
glas met de ruwe kant aan de buitenzijde. Daar is goed zichtbaar hoe schaars de verlichting in baden kon
zijn, hoewel dat in latere baden uit de tijd van Forum Hadriani wel is verbeterd.1247
De badvertrekken waren in verband met het vasthouden van de warmte onderling alleen met deuren
verbonden, dus niet met grote openingen. In de beter bewaard gebleven badvleugels van Heerlen en
Maastricht lagen enkele stenen deurdrempels nog op hun plaats. Ze waren in beide baden ongeveer 1,3
meter breed. In Heerlen toont een zes centimeter breed draaigat in de drempel dat de deuren eenvoudig
draaiden op een houten pen (taats) in de stenen drempel. Ook was een vierkant gat zichtbaar voor de
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houten deurpost. In Maastricht waren de deurposten van steen.1248 In Zülpich was dankzij het draaigat
nog zichtbaar dat de deur tussen tepidarium en caldarium eenvleugelig was en naar het caldarium
opendraaide. De bewaard gebleven paneeldeuren in de suburbane thermen in Herculaneum waren ook
eenvleugelig. Ze waren circa twee meter hoog, een deurhoogte die ook in onder meer de Stabiaanse
thermen in Pompeji is vastgesteld.1249
Van de plaats van de deuren ontbreken in Voorburg de sporen. Wel is dankzij de smalle gang de
positie van de toegangsdeur naar de kleedruimte bepaald. Voor de positie van de andere deuren in de
badvleugel bieden de sterk gelijkende thermen van Zülpich hoogstwaarschijnlijk een goed voorbeeld, wat
is aan te vullen met de kennis van andere goed bewaard gebleven baden (afb. 14.2). Zoals onder meer
zichtbaar is in de Vesuviussteden en Zülpich, lagen de deuren doorgaans niet op één lijn, wat hielp de
warmte beter vast te houden. In Zülpich bevond de deur naar het caldarium zich in het midden, recht
tegenover de hoofdalveus en de onderliggende stookopening. Die positie in het midden sloot aan bij de
symmetrie van het vertrek en komt terug in onder meer de baden in de Vesuviussteden. Een dergelijke
middenpositie is daarom ook in Voorburg het waarschijnlijkst. De deuren van het aangrenzende
tepidarium in Zülpich liggen niet in één lijn, wat eveneens kenmerkend is voor dit vertrek. In Voorburg is
dat alleen te realiseren door de deur naar het frigidarium zuidelijker te plaatsen, wellicht net als in Zülpich
bijna in de hoek. Het aardige daarvan is dat de deur dan vanuit het frigidarium bezien netjes in het midden
ligt. In het koele frigidarium speelt warmte-isolatie geen rol meer zodat de deur naar de kleedruimte wel in
het verlengde kan liggen. Dat is in Voorburg de handigste plaats. In het frigidarium hinderen de passanten
op die manier zo min mogelijk de baders bij de koudwaterkuip. Ook in Zülpich zijn de deuren van het
frigidarium zover mogelijk van de piscina geplaatst. In Voorburg was er een bijkomend voordeel. Namelijk
dat ook deze positie vanuit het frigidarium gezien weer keurig in het midden van de muur ligt. En ook voor
het apodyterium is het een goede oplossing omdat in dit vertrek de deuren op deze wijze maximaal
verspringen. Daarmee was immers de privacy van de badgasten op de best mogelijke manier
gewaarborgd.
In verband met de aanvoer van brandstof, hadden de stookruimtes veelal bredere deuren. Zo was de
toegangsdeur tot het Heerlense stookhok 1,64 meter breed en is later nog verbreed tot 1,75 meter. Het is
aannemelijk dat het Voorburgse stookhok net als in Heerlen vanuit de binnenplaats met een stenen trap
toegankelijk was.1250 De deur naar de latrine was waarschijnlijk ook wat breder gezien de afstand van 3,5
meter tussen de vermoedelijke zuilen van het afdakje. Bij de thermen van Antoninus Pius in Ephese
waren de latrine-deuren 1,8 meter breed.1251 Voor de hand ligt het gebruik van houten paneeldeuren
zoals die bekend zijn uit de Vesuviussteden en het Egyptische Fayum. Voor de ingang van de grote hal
valt ook aan bronzen deuren te denken zoals die bekend zijn uit tempels: het Pantheon en de tempel van
Romulus in Rome. Voor buitendeuren waren er al sloten. Bij de Voorburgse thermen is onder meer een
“dubbele ijzeren sleutel” gevonden.1252 Het ligt voor de hand dat in ieder geval buitendeuren afgesloten
konden worden.
De badvleugel had zoals eerder aangegeven mogelijk een plafondhoogte van rond de zes meter, wat
dan tevens de hoogte van de dakrand was. Die hoogte sluit goed aan bij de rest van het badhuis. Een
zelfde hoogte is namelijk aannemelijk voor de dakrand van de zuilengalerij langs de binnenplaats, wat
bijdroeg aan een evenwichtig en uniform beeld. Vitruvius adviseert de hoogte van zo’n zuilengang gelijk te
maken aan de breedte, welke in Voorburg zes meter bedraagt. Een dergelijke verhouding is ook
aangetroffen bij de zuilengang van de Stabiaanse thermen in Pompeji die zeldzaam goed bewaard waren
gebleven.1253 De in Voorburg opgegraven zuilfragmenten wijzen eveneens op een hoogte van ongeveer
zes meter. Reuvens vond in het badhuis namelijk zuilfragmenten met een diameter van twee voet (0,6
meter).1254 Dat betekende volgens hem op basis van de regels van Vitruvius dat ze 4,8 tot 6 meter hoog
waren, wat een terechte aanname is.1255 Hoewel Reuvens binnen het badcomplex geen exacte
vindplaats noemt, is de porticus de aannemelijkste plek voor zuilen van dit formaat. Dat de vermoedelijke
zuilen in Voorburg op een doorlopend fundament waren geplaatst, zou eventueel kunnen betekenen dat
ze op een muurtje stonden dat extra beschutting bood. In de Vesuviussteden waren dergelijke
sokkelmuurtjes vaak zo’n drie voet (0,9 meter) hoog.1256 Op de sokkel zouden dan circa vijf meter hoge
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zuilen hebben gestaan. Gegeven de normale helling van Romeinse daken, kwam het porticusdak op
ongeveer acht meter hoogte tegen de muur van de grote hal (basilica thermarum).
Ten zuiden van de grote waterput vond Reuvens op 2 augustus 1828 een “steen met cannelures”.
Dergelijke bouwdelen kwamen met name voor in grote monumentale vertrekken. Het zou dus een
pilaster uit de basilica kunnen zijn, hoewel dat niet te bewijzen is.1257 Twee uitstulpingen in de westelijke
muur van de grote hal zijn mogelijk de basis voor dergelijke pilasters of halfzuilen die een doorgang naar
de porticus flankeerden. Ze zijn op fundamentniveau ruim een meter breed en diep. Hun ligging wijst erop
dat de deur zich in het midden van de zuilengang bevond en ongeveer elf voet (3,3 meter) breed was. Dat
is een breedte die in de Pompejaanse baden gebruikelijk is, en bijvoorbeeld ook voorkomt in de baden in
Silchester.1258
De zuilafstand was vaak gelijk aan de porticusbreedte, maar dat was constructief niet altijd
mogelijk. Bij het Voorburgse badhuis was de porticus zes meter breed en slechts zo’n tien meter lang.
Bij een zuilafstand van zes meter zou in het midden één zuil gestaan hebben. Dat is ongeloofwaardig
omdat de zuil dan juist voor de ingang stond. Aannemelijker is daarom een porticus met twee zuilen
aan weerszijden van de doorgang en twee halfzuilen op de uiteinden. De buitenste zuilen waren bij de
Stabiaanse thermen ook halfzuilen. Net als bij de Stabiaanse thermen was de zuilafstand dan circa zestig
procent van de breedte van de zuilengang.1259
Mogelijk liep in Voorburg vanuit de doorgang vanaf de porticus een pad naar het westen langs de
stenen constructie die daar is aangetroffen. Die kan te maken hebben met bijvoorbeeld een buitenbad
(natatio) of bijgebouw. Aan de straatzijde van de basilica bevond zich ongetwijfeld de hoofdingang. Op
basis van de bij de Romeinen geliefde symmetrie in de indeling van gebouwen, en hun voorkeur voor
doorkijkjes, valt de hoofdingang in deze oostelijke muur van het badhuis te verwachten recht tegenover
de toegang naar de porticus. Helaas is deze oostelijke muur juist op deze plaats weggebroken. Op basis
van de bij de Romeinen geliefde symmetrie behoort een flankering van de hoofdingang met pilasters of
halfzuilen tot de mogelijkheden. In het algemeen is de toegang van badhuizen in de noordelijke provincies
doorgaans vrij eenvoudig was uitgevoerd. In de tijd van Hadrianus werd dat zelfs een truc om een
verassend contrast met het interieur te creëren.1260 In de fraai ingerichte Voorburgse basilica thermarum
zou dat zeker een verassend effect opleveren. In Xanten lag er voor de hal over de volle breedte een
porticus. Reuvens heeft daar geen sporen van gevonden, maar dat sluit de aanwezigheid van een
porticus met houten zuilen in Voorburg niet uit.
De ongeveer negen meter brede hal zal een bijpassende hoogte hebben gehad. Zoals gezegd kwam
aan de westkant het dak van de porticus vermoedelijk op ongeveer acht meter hoogte tegen de muur.
Daarboven was nog ruimte nodig voor lichtvensters, waarvoor in analogie met de badvleugel al snel een
extra muurhoogte van drie meter aannemelijk lijkt. Een dakrand op ongeveer elf meter hoogte betekent
dat de hal ongeveer 1,25 maal zo hoog was als breed. Dat is een verhouding die bekend is van de zeer
goed gedocumenteerde vierde eeuwse Sint Paulus Basilica in Rome. Het past ook goed bij de eerder
genoemde Aula Palatina in Trier die bij een breedte van ongeveer 27 meter zo'n 30 meter hoog is (factor
1,1).1261 Bij een dakrand op circa elf meter hoogte bedroeg, gegeven de Romeinse dakhelling, de
nokhoogte van de Voorburgse basilica thermarum circa veertien meter.1262 Nog volledig overeind staande
gebouwen als de Aula Palatina in Trier en de senaatszaal op het Forum Romanum in Rome, illustreren
dat de hoogte van de onderste dakrand op de topgevel vaak met een horizontale sierrichel werd
gemarkeerd zodat een driehoekige topgevel zichtbaar was. Het was alleen zinvol daaronder ramen te
plaatsen omdat licht door hoger geplaatste ramen werd geblokkeerd door de dakspanten en soms een
zoldering.
Omdat het dak van de latrine de ramen in de korte gevel niet mocht blokkeren, kan de rand van het
latrinedak hooguit een goede acht meter hoog zijn geweest en de nokhoogte rond de elf meter. Dat waren
acceptabele proporties. Vitruvius stelt namelijk voor een langwerpig vertrek de hoogte op de halve som
van lengte en breedte. 1263 Voor de latrine van circa dertig bij veertig voet is dat een hoogte van
vijfendertig voet, zo’n tien meter. Een dergelijke hoogte was ook in goede harmonie met de rest van de
dakvlakken. Bij genoemde hoogtes sloot de onderkant van de dakrand van de latrine aan bij die van de
porticus. En de hoogte van de nok van de latrine sloot aan bij de hoogte van de onderste dakrand van de
basilica thermarum. Zodoende ontstond een zeer evenwichtig beeld. Dat neemt niet weg dat dit soort
inschattingen slechts indicatief zijn.
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De overkapping van bijna negen meter was voor de Romeinen geen enkel probleem. Zo werd in Trier
bij de Aula Palatina een drievoud (27 meter) zonder enige tussensteun overbrugd.1264 Soms bezat een
dergelijke hal een dicht plafond. Maar vaker was er een open constructie waarin de dakkap met houten
dakspanten zichtbaar was zoals Vitruvius dat beschrijft. Die spanten waarin van binnen voor het gezicht
een belangrijke factor. Het hout was met de hand bewerkt wat zichtbare onregelmatigheden in de balken
opleverde. Voor een hal van dit formaat is een afstand van ruim drie meter tussen de dakspanten
gebruikelijk.1265 Mede dankzij de fraaie wandschilderingen met rode panelen tegen een zwarte
achtergrond had de hal een statige uitstraling.
Aan de noordzijde van de hal bevond zich de latrine. Alleen de fundamenten van de muur zijn
teruggevonden. Maar het interieur van dergelijke latrines is goed bekend van elders, bijvoorbeeld een
goed bewaard noordelijk exemplaar in het Britse Housesteads. Rondom liep langs de wanden een
zitbank met ronde gaten, waarop de gebruikers onbeschaamd naast elkaar zaten (afb. 14.9). Onderzoek
in de Villa Hadriana in Italië maakte duidelijk dat de privacy van een individueel toilet zeker werd
gewaardeerd. Maar voor openbare gelegenheden waren groepstoiletten kennelijk een acceptabele
oplossing. Daarbij dient bedacht te worden dat de veel gedragen tunica en vergelijkbare kledingvormen
zoals een rok, meer privacy boden dan tegenwoordig een broek.1266 De gaten in de toiletzittingen waren
zo’n twee decimeter in diameter. Vaak ging het om houten zitplaatsen die rustten op stenen steunen die
uit de muur staken. In het Britse Neatham is een fragment van zo’n houten toiletzitting opgegraven.1267
Onder de zitbank liep een riool dat veelal 1,5 tot 2 voet breed was. Anders dan in een modern toilet,
bevond zich niet direct onder de zitting een bak en viel een en ander direct in de afvoer diep onder de
grond. Daardoor was het mogelijk aan de voorkant een tweede opening aan te brengen die de reiniging
vergemakkelijkte. Voor de zittingen langs liep een open goot, in de thermen van Kempten op zo’n
driekwart meter vóór de zittingen. Bij een breedte van anderhalf decimeter was de goot in Kempten
ongeveer één decimeter diep, wat een gebruikelijke maat was. In bijna alle openbare latrines stond een
grote bak met water om de handen te wassen.1268 Het lange fundament in de Voorburgse latrine droeg
mogelijk zo’n zware waterbak.
De toiletruimtes waren doorgaans donker en slecht geventileerd. Zo was de latrine in de Stabiaanse
thermen in Pompeji schaars verlicht met kleine vensters van 58 bij 70 centimeter. In het oosten van het
Imperium kwamen weliswaar rijk uitgevoerde ‘pronklatrines’ voor met onder meer zuilen en versierde
banken, maar die schijnen in het Noordwesten niet of nauwelijks gebouwd te zijn. Daar beperkte de
weelde zich tot hier en daar een wandschildering.1269 Ook werd regelmatig een beeltenis van Fortuna
geplaatst als afweer tegen de toiletdemonen. Die konden, naar men geloofde, via beerput of riool naar
boven komen om de bezoeker te belagen.1270 Het was een niet geheel ongegronde angst aangezien
publieke toiletten een bron van besmetting geweest kunnen zijn. Erg fris zal het er in ieder geval niet zijn
geweest aangezien de Romeinen nog geen stankafsluitende sifons kenden. Zodoende kwam er
waterstofsulfide (H2S) vrij en methaan (CH4) wat de nodige stank veroorzaakte.1271
Bovenstaande beschrijvingen geven een bruikbare indicatie van de ruimtelijke afmetingen van het
badhuis. Het resultaat is geloofwaardig, ook in bouwtechnisch opzicht. Verderop zullen de afmetingen van
de watertoren worden berekend. De rest van het badhuis had een oppervlak van ongeveer 780 vierkante
meter en een inhoud van circa 7.000 kubieke meter. Dat komt neer op een gemiddelde hoogte van negen
meter. De bouwmassa inclusief betonnen vloeren, pannendak en houtwerk is berekend op ongeveer
1.500 kubieke meter. Met een gemiddeld gewicht van Romeins muurwerk van 2.500 kilo per kubieke
meter, is dat goed voor een gewicht van bijna 4.000 ton. Met een oppervlak van het fundament van circa
tweehonderd vierkante meter, bedroeg de gronddruk zodoende grofweg twee kilo per vierkante
centimeter (20 N/mm2). Dat is zoals eerder aangegeven bij de reconstructie van de stadmuur en
stadspoorten in hoofdstuk 9, nog net acceptabel op de Voorburgse zandrug.1272
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De buitenafwerking
Voor het uiterlijk aan de buitenzijde was naast de genoemde afmetingen ook de positie en omvang van
ramen belangrijk, en de afwerking van het muurwerk. Net als bij de badvleugel, valt allereerst voor de
beeldbepalende basilica thermarum een raampositie te reconstrueren. De buitenmaten van de grote hal
waren 9 bij 24 meter. Met circa 0,6 meter dikke muren waren de binnenmaten dan ongeveer 7,5 bij 23
meter, goed voor een oppervlak van afgerond 175 vierkante meter. Met genoemde verhoudingen van 1
op 6 was er 30 vierkante meter raamoppervlak nodig. Met de voor een basilica gebruikelijke hoge ramen
van circa 1 bij 2 meter zou het om een vijftiental ramen kunnen gaan. Met een zelfde venstervulling als
gereconstrueerd bij het caldarium, ging het bij dit vensterformaat om een dertigtal vensterschijven (4x8).
Met een omtrek van circa 65 meter en een vijftiental ramen is per raam ruim vier meter strekkende
buitenmuur beschikbaar. Dat betekent twee ramen in ieder van de topgevels, en zes of zeven ramen in
elk van de lange zijgevels. Twee ramen was voor de topgevels handiger dan drie ramen omdat aan de
zijde van de latrine de daknok daarvan het midden van de topgevel op ongeveer 11 meter hoogte raakte
en zo de eventuele positie van een derde middenraam blokkeerde. Voor de lange gevel was het oneven
aantal van zeven ramen het geschiktst om ongeveer boven de doorgang een raam te kunnen plaatsen.
De doorgang naar de porticus zat overigens niet helemaal in het midden en bevond zich zo’n twee meter
ten zuiden van de centrale as. De proporties van die doorgang vallen ook enigszins te reconstrueren. Met
een mogelijke breedte van 3,3 meter zou bij een factor anderhalf de hoogte van de doorgang ongeveer
vijf meter geweest kunnen zijn. Dat is goed denkbaar gezien de zes meter hoge dakrand van de
zuilengalerij waar de doorgang op uitkwam. De hoofdingang is niet teruggevonden, maar kan
vergelijkbare proporties hebben gehad.
Wat betreft het uiterlijk van de baden waren de kleuren aan de buitenkant gezichtsbepalend.
Aannemelijk is de reconstructie van de baden in zowel Archeon als Xanten met witte muren op een rode
plint, en een rood pannendak. Een dergelijke rode plint, bekend uit de Vesuviussteden, is ook
aangetroffen bij het kleine badhuis van de villa in het Limburgse Ravensbosch. En de rode sporen lijken
tevens zichtbaar te zijn op de onderste muurrestanten van het Heerlense badhuis. Dergelijke rode plinten
komen ook veel voor in bijvoorbeeld de Vesuviussteden omdat ze zeer functioneel waren. De rode kleur
ontstond namelijk door baksteengruis aan de muurkalk toe te voegen. Dat bood een betere bescherming
tegen optrekkend bodemvocht en opspattend regenwater. Vitruvius adviseerde een plinthoogte van drie
voet. Daarboven bood de witte kalk afdoende bescherming. Noordelijke voorbeelden van witte stuc op
hogere delen van thermen zijn onder meer bekend van de Barbarathermen in Trier en de thermen in
Silchester. In Zülpich waren vóór het pleisteren de voegen van de buitenmuren eerst nagestreken om het
pleisterwerk beter te laten hechten. Het pleisterwerk bestond hier aan de buitenzijde uit twee lagen en
was in totaal vier centimeter dik.1273 Dat levert alles bij elkaar een goede basis voor de reconstructie van
het uiterlijk van het gehele badcomplex (afb. 14.10).
De wandschilderingen
Dankzij de opgegraven fragmenten van wandschilderingen valt ook nog wat meer over de versiering van
het interieur te zeggen. Moormann was in staat een aantal wandschilderingen op papier te
reconstrueren.1274 Door ze aan vertrekken van het badhuis te koppelen, ontstaat een impressie van het
interieur. De fraaiste wandschilderingen van de Reuvensbaden waren hoogst waarschijnlijk voor de hal
gereserveerd (afb. 14.11 en 14.12), een ruimte van binnenmaats ongeveer 7,5 bij 23 meter. Grote rode
vlakken waren aan weerszijden versierd met slanke marmeren zuilen. Daarboven bevond zich een elf
centimeter hoog zwart fries. Dat was in de architectuur oorspronkelijk een geschilderde balk. Bij de
Voorburgse schildering is het fries versierd met geelkleurige fabeldieren tegen een zwarte achtergrond,
een kleur die geliefd was in grote statige ruimtes.1275 Naast de zuilen waren eveneens tegen een zwarte
achtergrond ‘kandelabers’ geschilderd, een soort standaarden met weelderige krullen en schermen die
lijken op een parasol. Ze werden door Vitruvius verafschuwd als misvormde zuilen. Toch bleven ze als
schildering tot halverwege de 2e eeuw populair in met name representatieve ruimtes.1276 De zuilenparen
vormden met het erboven liggende fries een bouwkundige omlijsting (aedicula) van de rode panelen.
Deze waren (deels) eenvoudig versierd met gele kandelabers waartussen groene guirlandes hingen. In
de hoeken was de wandschildering waarschijnlijk zoals gebruikelijk begrensd met een groene band.
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Details van de schilderingen als de groeven van de zuilen en de slagschaduw van uitsteeksels waren
met zorg aangebracht. Een sterk gelijkende schildering in het Römisch Germanisches Museum in Keulen,
opgegraven in de provinciehoofdstad, geeft een goede impressie van zo’n schildering. Een fraai
voorbeeld uit een openbare ruimte in Nederland is de rond 100 na Chr. vervaardigde schildering van de
grote stenen tempel in Elst, mogelijk ook het product van een Keuls atelier.1277 Dergelijke monumentale
schilderingen namen vaak ongeveer tweederde van de wandhoogte in, met erboven een egaal wit
oppervlak.1278 Met een muurhoogte tot aan de dakkap van ongeveer elf meter, kan de wandschildering
ruim zeven meter hoog zijn geweest. De bovenste drie meter was beschikbaar voor de lichtvensters zodat
de wandschildering ongeveer een meter onder die strook eindigde. De doorgang naar de porticus was
zoals hierboven aangegeven mogelijk zo’n vijf meter hoog en zou dan volledig door de wandschildering
zijn omgeven.
Bij paneelschilderingen is de hoogteverhouding tussen sokkel en de panelen erboven vaak ongeveer
1 op 3.1279 Bij die verhoudingen zou de sokkel ruim anderhalve meter hoog zijn geweest en de panelen
ruim vijf meter.1280 In gewone vertrekken was een sokkelhoogte van ongeveer drie voet het maximum,
maar bij hoge monumentale schilderingen werden hogere sokkels gehanteerd om de harmonie te
handhaven. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de sterk gelijkende paneelschildering in de tempel van
Elst.1281 Daar was de sokkel opgebouwd uit een roze onderkant met verfspatten (wit, geel, groen, rood en
zwart), een imitatie van marmer. Erboven bevond zich op ooghoogte een extra strook met 48 centimeter
hoge panelen. Deze waren zoals gebruikelijk gespiegeld in kleur ten opzichte van de bovenliggende hoge
panelen: onder de hoge rode panelen bevonden zich zwarte panelen. Deze waren in Elst net als
bijvoorbeeld in de villa bij Vlengendaal, versierd met een kruis.1282 Onder de hoge zwarte tussenstroken
bevonden zich in Elst kleine rode rechthoekige vlakken. Een vergelijkbare oplossing is in Voorburg
denkbaar. Daarbij lijken in de Reuvensbaden de rode sokkelpanelen met witte parelsnoeren versierd te
zijn geweest.
In Voorburg komen geschilderde zuilen voor met vijf en acht cannelures. Dat duidt erop dat twee
verschillende maten voorkwamen bij de tussenstroken. Dat is ook bijvoorbeeld het geval bij de sterk
gelijkende kandelaberwanden van Elst en Keulen-Fremersdorf waarbij de grootste tussenstroken in beide
gevallen ongeveer een kwart breder zijn.1283 In Voorburg is eenmaal een breedte van 19 centimeter
vastgesteld, wat in vergelijking met andere wanden vrij smal is. Mogelijk kwamen daarom ook een kwart
bredere tussenstroken voor van ongeveer 25 centimeter. Op de korte gevel van de Voorburgse basilica
was met ongeveer 7,5 meter muurlengte en 19 centimeter brede tussenstroken ruimte voor vijf panelen
van ongeveer 1,25 meter. 1284 Dat is ongeveer de maat bij de sterk gelijkende wandschilderingen van Elst
(121 centimeter) en Keulen-Müngersdorf (124 centimeter).1285 Ook in Elst bevonden zich op een wand
waarschijnlijk vijf panelen.1286. Indien de scheidingstroken bij de lange wand van de Voorburgse basilica
ongeveer 25 centimeter breed waren, was daar over ongeveer 23 meter lengte ruimte voor vijftien
panelen.1287 Bij lange wanden als die van de basilica was er voldoende speelruimte om het exacte aantal
panelen te bepalen en ging de voorkeur uit naar een oneven aantal.1288 De opening naar de porticus
onderbrak dan de middelste drie panelen terwijl de zijdeur naar de badvleugel het paneel het dichts bij de
hoek vulde. Er zou ook een goede harmonie zijn met de vensters waarvan het aantal hierboven is
gereconstrueerd op twee in de korte gevel en zeven in de lange. Dat betekent om en om boven een
paneel een venster, beginnend bij het tweede paneel uit de hoek. De wandschilders hielden bij het
uitzetten van het panelenpatroon geen of maar beperkt rekening met de positie van deuren die in dit geval
ook niet geheel symmetrisch was.1289 Wel was met slagschaduwen de indruk gewekt dat het licht van het
midden van de ruimte kwam waar zich de deuropening bevond, een bekende truc. Mogelijk werd de
schildering net als de vergelijkbare schilderingen in Elst en Keulen aan de bovenzijde afgesloten met een
strucrand.1290 De vloer van de Voorburgse hal was gezien de gevonden brokstukken, uitgevoerd in beton.
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Zoals vermeld werden de grote deuropeningen in de Voorburgse basilica mogelijk door pilasters of
halfzuilen geflankeerd.
Waarschijnlijk verschafte een zijdeurtje in de grote hal via een warmte-isolerende gang toegang tot de
kleedkamer. Frescofragmenten doen vermoeden dat de wanden van dit gangetje waren beschilderd met
een sokkel die geel marmer imiteerde. Het was een geschilderde imitatie van geel marmer met rode of
bruine aderen (giallo antici), een veel voorkomende versiering in de onderste zone. Dergelijke sokkels
waren doorgaans zo’n anderhalf tot drie voet hoog en daarmee een directe imitatie van de sokkels die
ook onderin buitenmuren voorkwamen. Boven de sokkel waren de wanden van de gang beschilderd met
grote gele panelen.1291 Met een ganglengte van ongeveer zes meter, was er ruimte voor ongeveer vijf van
die gele panelen naast elkaar indien ze ongeveer een meter breed waren met ongeveer twee decimeter
tussenruimte.
De wanden waren in de eigenlijke badvleugel veelal eenvoudig versierd omdat de vochtige dampen
de schilderingen snel aantastte en de fresco’s eenvoudig bijgewerkt moesten kunnen worden. In het goed
geconserveerde badhuis van Zülpich bleek dat de muren van de badvleugel gewoon wit waren
geschilderd.1292 In bijvoorbeeld het caldarium van het badhuis in Nijmegen zijn resten gevonden van een
schildering, bestaande uit een witte wand met rode en met lijnen omkaderde witte panelen.1293 Ook in de
Voorburgse badvleugel zijn dergelijke eenvoudige schilderingen opgegraven. De kleedruimte was nog
relatief uitbundig versierd. Er waren witte panelen geschilderd, in dit geval waarschijnlijk met gele lijnen
omkaderd, aangevuld met groene lijnen. Interessant waren vooral de gele palmetten met rode slingers die
op de witte panelen waren geschilderd. Ze waren in een vrij primitieve en ruwe vorm uitgevoerd.
Dergelijke versieringen kwamen bij Romeinse wandschilderingen zowel op de sokkels als in de
middenzone voor.1294 De kleedruimte was ongeveer 3 bij 2,5 meter zodat er per wand ruimte was voor
twee tot drie panelen. Het aangrenzende kleine kamertje van de garderobewachter was waarschijnlijk
beschilderd met witte panelen die met rode banden waren omlijst. En ook in de hoeken waren rode
banden aangebracht. Verder waren er dunne zwarte kaders geschilderd.
Vanuit de kleedkamer kwam de bezoeker in de koudwaterruimte. Daarvan zijn geen schilderingen
bewaard. Dat is jammer omdat deze koele ruimte geen hinder had van hete dampen en daarom in
andere gevallen zeer fraai versierd was. Een voorbeeld daarvan zijn de levensgrote, deels naakte
figuren in een plantrijk decor, die op de wanden van het koude vertrek van de villa van Kerkrade
waren geschilderd.1295 De wandschildering van het volgende vertrek, het tepidarium, was waarschijnlijk
versierd met een sokkel die marmer imiteerde. De schilder wekte hier de illusie dat verschillende
marmeren platen waren gebruikt, waaronder een stuk in de vorm van een ruit of driehoek. Het laatste
badvertrek, het caldarium, was in Voorburg misschien alleen maar beschilderd met witte panelen en
gekleurde lijntjes. De porticusmuren van de binnenplaats werden soms ook beschilderd, zoals de
paneelschildering die in Zülpich is opgegraven. Een zeer fraai voorbeeld daarvan bieden de Stabiaanse
thermen in Pompeji.1296
Het interieur
Van het verdere interieur valt dankzij voorbeelden elders ook een redelijk goed beeld te vormen. Het
Voorburgse badhuis bood circa twintig tot vijfentwintig zitplaatsen in twee of drie heetwaterkuipen. Als er
meer baders waren, moest worden gewacht. In de Voorburgse kleedkamer bevonden zich wellicht net als
in de Vesuviussteden zitplaatsen onder de aan de muur bevestigde kledingvakjes. Maar de relatief kleine
Voorburgse kleedkamer bood vrij weinig ruimte. In dat geval werden de zitbankjes vooral bij het ontkleden
gebruikt en stonden in een volgende ruimte (het koude frigidarium) banken om eenmaal omgekleed op de
beurt te wachten. Zo schrijft Sidonius Apollinaris over een bad van een villa in Avitacum in Gallië dat in
deze koude ruimte evenveel zitplaatsen waren als de heetwaterkuipen personen konden bevatten. In
Voorburg zou dat een twintigtal zitplaatsen betekenen.1297 Met een zitbreedte van een halve meter vraagt
dat een banklengte van zo’n tien meter. Daarvoor is in het Voorburgse frigidarium langs de muren
inderdaad voldoende ruimte beschikbaar.
In de Vesuviussteden bestaan de zitbanken in kleedkamers soms uit een eenvoudige stenen rand. In
de Stabiaanse thermen in Pompeji waren dergelijke zitbanken zowel voor de mannen als vrouwen
ongeveer vijf decimeter hoog en vier decimeter diep en bekleed met rode betonmortel (opus
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signinum).1298 Het is een type waarvan ook in een badhuis in Bonn de een halve meter brede onderkant is
teruggevonden. Verder is in Kerkrade een gemetselde bank opgegraven van op elkaar gestapelde
dakpannen.1299 In de Vesuviussteden staan in andere vertrekken vaak losse banken van steen, brons of
hout. Zo was in het frigidarium van de Stabiaanse thermen zichtbaar dat houten poten in de grond
verankerd waren. Het uiterlijk van zo’n houten zitbank is bekend van fresco’s en bewaard gebleven
exemplaren uit Herculaneum, die overigens niet in een badhuis zijn gevonden.1300 Twee stenen
zitbankjes stonden ook nog in het frigidarium van de thermen in Timgad op hun plaats, terwijl in de baden
van Leptis Magna een vergelijkbare bank stond. In het badhuis in het Schotse Bearsden zijn poten van
dergelijke stenen banken gevonden.1301 De vloer van de kleedruimte in Heerlen was omgeven met een
ongeveer een meter brede mozaïekrand die suggereert dat daar een losse bank heeft gestaan omdat een
massieve bank het mozaïek aan het gezicht ontrokken zou hebben.1302 Overigens stonden er ook
regelmatig zitbanken in het tepidarium zoals drie bronzen banken in de Forumbaden in Pompeji.1303
In de kleedruimtes van de badhuizen in de Vesuviussteden bevinden zich op ooghoogte steevast
opbergvakken (loculi) voor de kleding. In de Stabiaanse thermen bijvoorbeeld, bevinden ze zich in de
mannenkleedzaal op 1,72 meter boven de grond. Ze zijn 50 centimeter breed, 45 centimeter diep en 70
centimeter hoog. In de vrouwenkleedzaal zaten ongeveer even grote nissen, maar dan ongeveer een
kwart meter lager. In de Forumbaden van Pompeji waren in de kleedkamer sporen van houten
kledingplanken zichtbaar.1304 De kleedruimte was als wachtruimte ook de plek waar grafitti op de muur
werden gekrast. Zo stonden op de wanden van de vrouwenkleedkamer van de Forumbaden in
Herculaneum onder andere een naakte vrouw en enkele fallussymbolen. Ook was een alfabet op de
muur gekrast.1305 Het herinnert eraan dat het beeld van dergelijke baden niet te ‘netjes’ moet zijn.
Genoemd werden al de door vocht aangetaste wandschilderingen en de rand vuil bij de badkuip uit
Maastricht. Een ander voorbeeld zijn de sporen van slijtage op de kuipranden die in Zülpich zijn
geregistreerd.1306
Tijdens het wachten werden onder meer bordspelen gebruikt. Daarvan worden de speelstukjes en
borden soms teruggevonden. Een voorbeeld is mogelijk een baksteen met ingekrast speelbordpatroon
die eindigde in de waterput van het Voorburgse badhuis (afb. 14.13). Bij dezelfde waterput kwam het
fragment van een marmeren bovenarm van een vrouwenbeeld tevoorschijn dat mogelijk ook uit het
badhuis afkomstig was (afb. 15.2).1307 Met een diameter van 13,5 centimeter van de bovenarm, was het
24 centimeter lange fragment afkomstig van een beeld dat ongeveer anderhalf maal de hoogte van een
echt mens was, dat is meer dan tweeënhalve meter groot. Vaak stonden beelden van bijvoorbeeld goden
in het frigidarium.1308 In Voorburg is daar een opvallende verbreding in de zuidelijke muur aangetroffen.
Om de minimale muurdikte te behouden, was mogelijk ten behoeve van een diepe beeldnis een uitbouw
naar buiten gemaakt. Het was een perfecte plek: optimaal in het zicht van de wachtende baders en van
de baders in de tegenoverliggende koudwaterkuip. Er bestond de mogelijkheid het beeld zowel van
achteren als van de zijkant met vensters te belichten. Het fundament was over een lengte van zo’n
anderhalve meter ongeveer een halve meter extra breed. Er was dus eventueel ruimte voor een
basement van ongeveer 0,5 bij 1,5 meter. In de buurt van deze ruimte vond Reuvens een
sculptuurfragment met een druiventros zodat bijvoorbeeld te denken valt aan een beeld van de wijngod
Bacchus. Verder worden vaak beelden van Fortuna in thermen aangetroffen, de godin die werd geëerd in
een inscriptie in de Heerlense baden. In haar hoorn des overvloed bevonden zich vaak druiventrossen.
Maar het basement was ook voldoende groot voor een beeld van een keizer die bij voorkeur meer dan
levensgroot waren. Te denken valt aan bijvoorbeeld Hadrianus, de mogelijke stichter van het badhuis.1309
Interessant is dat dergelijke nissen in frigidaria karakteristiek zijn voor de experimentele architectuur uit de
tijd van Hadrianus.1310 Maar Voorburg zou dan wel een erg vroeg voorbeeld zijn aangezien de eerste
voorbeelden pas later voorkomen in de villa van Hadrianus in het Italiaanse Tivoli. De invloed van de
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experimentele Hadrianische architectuur bereikte slechts met grote vertraging de provincie.1311 Daarbij
komt dat de verbreding niet halverwege de muur zit, een symmetrie die je bij de plaatsing van een
belangrijk beeld wel zou verwachten. In de grote hal stond vermoedelijk een aantal beelden. Vanuit de hal
bezien bevind zich een mogelijk basement zo’n twee meter links van de uitgang naar de binnenplaats.
Omdat het muurwerk deels is weggebroken, kunnen er nog meer van dat soort basementen zijn geweest.
De verwarmingingsinstallatie
Een interessant onderdeel van de Reuvensbaden is de verwarmingsinstallatie. Het is een technisch
hoogstandje. Tegen de westelijke nis van het caldarium lag het stookhok.1312 Deze zal zoals gebruikelijk
voorzien zijn geweest van een lessenaardak, dat wil zeggen een enkel dakschild. De dakrand daarvan
was ten opzichte van het maaiveld relatief laag. Het vertrek was namelijk voor een deel in de grond
ingegraven. Wel moest er voldoende ruimte zijn voor de ketels. Verder moest de muur tot boven het
maaiveld worden opgetrokken om vensters te kunnen plaatsen. Omdat het in deze stookruimte zeer
warm kon worden, was een goede ventilatie van groot belang. Bij de Stabiaanse thermen in Pompeji
zaten in het stookhok op 2,8 meter boven de vloer twee ramen van 1,05 bij 1,35 meter die oorspronkelijk
beschermd waren met een diefijzer.1313 Het schuin aflopende lessenaardak was het hoogst aan de kant
van het badhuis omdat daar de ketels stonden. In Voorburg is, zoals bij de meeste badhuizen, van de
ketels niets teruggevonden. Maar de werking is bekend dankzij een beschrijving door Vitruvius. Verder is
een compleet bewaard gebleven installatie teruggevonden in de Romeinse villa van Boscoreale aan de
voet van de Vesuvius. Op enkele andere plekken zijn fragmenten opgegraven.
De ketels waren volgens Vitruvius van koper of brons omdat dit materiaal vuurbestendiger was
dan lood dat iets boven de 330 graden Celsius gaat smelten. Als ketels toch van lood waren, stonden
ze op een beschermende bronzen schaal zoals in Boscoreale. Reservoirs voor koud water waren wel
vaak van lood. Daarvan is vermoedelijk in de stookplaats van het Heerlense badhuis een fragment
teruggevonden.1314 Volgens Vitruvius was er naast een heetwaterketel ook nog een ketel voor lauw
water, een opstelling die inderdaad is aangetroffen in de Forumthermen en Stabiaanse thermen in
Pompeji. Kleinere baden hadden slechts één verwarmde ketel.1315
De heetwaterketel in Boscoreale geeft waarschijnlijk een goed beeld van wat in Voorburg aanwezig
geweest kan zijn. De inhoud van de ketel van Boscoreale was zo’n 1.000 liter, dat was ongeveer een
vijfde van de capaciteit van de bijbehorende warmwaterkuip die goed was voor 5.500 liter. Zoals
aangegeven had de Voorburgse kuip waarschijnlijk een vergelijkbare inhoud van circa 5.000 liter. De ketel
van Boscoreale had een diameter van twee voet (0,58 meter) en een hoogte van ruim zes voet (1,98
meter). Hij kon aan de onderzijde met een kraan worden geleegd en op halve hoogte zat een leiding om
de ketel te vullen. Dat gebeurde met een loden leiding vanuit een hoger geplaatste loden reservoir met
koud water. Een dergelijke toevoer is ook bekend van de legioensbaden in het Algerijnse Lambaesis en
een beschrijving bij Palladius. Blijkens een inscriptie werd in het Portugese Alentejo (Vipascum) de ketel
elke maand onderhouden.1316
Het stookgat (praefurnium) was doorgaans van baksteen omdat gebakken materiaal vuurbestendig
is.1317 Zeker als er een badkuip was, liep het stookkanaal (furnus) een stukje onder de verwarmde
vloer en badkuip door. Zo was het bakstenen stookkanaal in het badhuis van Maastricht zes voet (1,8
meter) lang bij een breedte van twee voet (0,6 meter), met een verbreding tot drie voet (0,9 meter) aan
het uiteinde. Bij de Maastrichtse stookopening stonden 43 centimeter uit elkaar twee stukken ijzer.
Mogelijk zijn dit resten van een ijzeren afsluitklep waarmee de zuurstoftoevoer werd geregeld. Een
dergelijke klep is bij de baden van Herculaneum intact teruggevonden en functioneert nog. Daar is ook
een ijzeren pook aangetroffen.1318 Om maximaal gebruik te maken van dit stookkanaal, was de
warmwaterketel boven het kanaal opgesteld. Gemengd met koud water werden daarmee de
warmwaterkuipen gevuld. In Boscoreale bij Pompeji en bij de legioensbaden in het Algerijnse Lambaesis
is te zien hoe vanuit een reservoir met koud water de boiler werd gevuld. Vanuit de boiler liepen de
leidingen vervolgens naar de heetwaterkuipen. Op die leidingen sloten ook koudwaterleidingen vanuit het
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waterreservoir aan om koud water bij te kunnen mengen.1319 De installatie van Boscoreale is in 20082009 na een reconstructie tijdelijk tentoongesteld in museum het Valkhof in Nijmegen zodat daar de
constructie zeer goed zichtbaar was.1320
Bij de direct achter de ketel gelegen warmwaterkuip (hoofdalveus) werd doorgaans nog een tweede
verwarmingselement aangebracht. Het ging om een door Vitruvius beschreven systeem dat zorgde dat
het stookkanaal het water in de badkuip constant op temperatuur hield. Daartoe was boven het
stookkanaal een halfronde afgesloten boiler (testudo alvei) gemonteerd waarvan de halfronde opening in
contact stond met de onderkant van de badkuip. Omdat koud water naar beneden zakt, vulde deze buis
zich vanzelf met het afgekoelde badwater. Dit werd vervolgens opgewarmd en stroomde via de
bovenkant van de buis terug naar de badkuip. Warm water stijgt namelijk en beweegt zich daarom naar
het wateroppervlak in de kuip. Op die manier ontstond vanzelf een circulatie (convectiestroom) waarin
steeds vanuit de testudo opgewarmd water in de kuip vloeide. In Zülpich was de halfronde afdruk van de
testudo nog zichtbaar. Deze was ongeveer vier decimeter hoog en gezien de halfronde vorm tweemaal
zo breed.1321 In de met het Voorburgse bad in omvang vergelijkbare Stabiaanse thermen in Pompeji,
zaten twee bronzen testudo’s nog op hun plaats. Ze waren circa zeven decimeter breed en bijna vier tot
ruim vijf decimeter hoog. De lengte bedroeg zes en negen decimeter. Die in de vrouwenbaden bestond uit
aan elkaar genagelde bronzen platen met een dikte van acht millimeter.1322
Faventinus adviseert voor het hypocaustum van publieke baden een zuilhoogte van drie voet (0,9
meter). Dat is precies de hoogte van de pilae van het zeldzaam goed bewaard gebleven badhuis in
Maastricht waarvan de verwarmde vertrekken ongeveer even groot zijn als in Voorburg.1323 Het zou ook
vrij goed kloppen met aanwijzingen dat het fundament van de verwarmde vertrekken in Voorburg zo’n drie
voet dieper lag dan dat van de overige vertrekken. De zwevende vloer was in Maastricht zo’n twee
decimeter dik. Dat was de gemiddelde dikte in Romeinse badhuizen en zal in het in omvang vergelijkbare
Voorburgse badhuis ook ongeveer de dikte zijn geweest. Gebruikelijk is ook de Maastrichtse zuildikte van
22 centimeter en de onderlinge zuilafstand van twee voet, de maat die in Voorburg in de stadvilla is
aangetoond. Dat standaard formaat was afgestemd op de te dragen tweevoetstegels (bipedales) die met
hun hoekpunten op vier zuilen rustten. Daarop lag tot slot het beton van de vloer. De wanden van het
hypocaustum waren in Heerlen en Voerendaal met rode mortel (opus signinum) tegen de hitte
beschermd. De uitstekend bewaard gebleven betonen vloer van het caldarium in Maastricht was glad
geschuurd en aan de randen met een kwartronde lijst afgedicht, en is daarmee vergelijkbaar met de
eveneens goed bewaard gebleven vloer in Zülpich.1324
De wanden waren in Voorburg mogelijk in eerste instantie bekleed met tegulae mamatae, en later
met tubuli. Maar beide typen werden ook tegelijk gebruikt. Het badhuis van Maastricht had een van de
best bewaard gebleven tubuli-wanden uit Noordwest-Europa en biedt daarom een mooi voorbeeld voor
het Voorburgse badhuis. De tubuli waren 12,5 centimeter dik en met 25 centimeter lange ijzeren haken
aan de muur bevestigd. Het geheel was met een 6 centimeter dikke laag rood beton afgesmeerd en
beschilderd met een fijne kalklaag. De holle wand was totaal dus 18,5 centimeter dik, vergelijkbaar met de
18 centimeter in de eveneens goed bewaard gebleven wand in Zülpich. De laag op de wanden was dus
minder dik dan op de vloer. Dat droeg blijkens experimenten bij aan een gelijkmatige verdeling van de
warmte over de gehele ruimte.1325
Van de koudere buitenlucht gaat een zuigende werking uit als de afstand tot de warmtebron
voldoende groot is. Ten behoeve van die afstand moesten de holle wanden minimaal drie meter hoog
zijn. Om de trek niet te sterk te maken, mochten de holle wanden ook niet te ver naar boven doorlopen.
Onder meer in de Aula Palatina in Trier is zichtbaar hoe de tubuli ruim onder de dakrand verbonden
worden door een horizontaal kanaal van tubuli dat via enkele uitlaten aansluit op de buitenlucht.
Dergelijke kanalen waren vrij algemeen in gebruik aangezien ze ook voorkwamen in de Forumbaden in
Ostia, de jachtbaden in het Leptis Magna in Libië en de baden van de Villa Adriana in Italië.1326 De
schoorstenen kwamen dus schuin uit de muur en staken zelden door het dak. Bij de goed
geconserveerde Jachtbaden in het Libische Leptis Magna zitten de schoorstenen op 4,5 meter hoogte.
Zo’n schoorsteen lijkt ook zichtbaar onder de dakrand van het huis dat is afgebeeld op de sarcofaag van
Simpelveld.1327
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Bij experimenten is gebleken dat de bouwstenen de warmte absorberen waardoor bij een
buitentemperatuur van nul graden bij de eerste stookgang de temperatuur pas na 12 uur ging stijgen.
En er was 36 uur nodig om het vertrek op 20 graden Celsius te krijgen. Dat lange opstoken is ook te
vinden in een bericht bij Plinius. Het was dan ook efficiënt het vuur s’nachts niet helemaal te
doven.1328 In de gereconstrueerde Herbergsthermen in Xanten werd in het caldarium een temperatuur
van 40 graden Celsius bereikt met een watertemperatuur van 35 graden. Bij hogere temperaturen wordt
het ondragelijk omdat het water uit de kuipen verdampt en de luchtvochtigheid naar bijna 100 procent
stijgt. Nielsen gaat uit van een luchtvochtigheid van circa 80 procent. Bij lagere temperaturen zijn hogere
waarden wel dragelijk. Brödner nam in een Turks bad bij een luchtvochtigheid van 100 procent een
temperatuur tussen de 32 en 33 graden waar.1329
De economische aspecten
Al met al is voldoende van het Voorburgse badhuis bekend om tot slot aandacht te kunnen besteden aan
een aantal economische aspecten. Allereerst wordt gekeken naar de geleverde bouwinspanning.
Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van het aantal gebruikers. Verder is er aandacht voor het
verbruik van brandstof, water en olie. Die dagelijkse kosten worden tot slot gerelateerd aan de
entreegelden.
De bouwinspanning
Dankzij de bouwtechnische reconstructie bestaat redelijk goed inzicht in de bouwinspanning die met de
bouw van de Voorburgse thermen werd geleverd. Van het in Voorburg opgegraven type dakpan waren
per vierkante meter circa negen platte pannen (tegulae) nodig en negen vorsten (imbrices).1330 Het
badhuis had exclusief de vermoedelijk dakpanloze watertoren een oppervlak van ongeveer 780 vierkante
meter. Rekening houdend met een factor 1,05 voor de buiten de muur stekende dakrand (overstek) en
het extra oppervlak als gevolg van de dakhelling, valt het dakoppervlak op ongeveer 820 vierkante meter
te berekenen. Met genoemd aantal dakpannen per vierkante meter is dat goed voor in totaal zo’n 12.500
dakpannen, waarvan ongeveer de ene helft tegulae en de andere helft imbrices.1331 Alleen al de productie
daarvan kostte naar schatting zo’n tweeduizend manuren.1332 Het was de lading van een paar flinke
vrachtschuiten zoals die in de regio in Zwammerdam, Woerden en De Meern zijn opgegraven.1333
Shirley heeft berekeningen gemaakt voor de bouwtijd van een enigszins vergelijkbaar badhuis in het
kampdorp van het legioensfort bij het Schotse Inchtuthil. Dit badhuis had een oppervlak van bijna
vierhonderd vierkante meter. Het Voorburgse badhuis was ruim tweemaal zo groot. Omdat het
Voorburgse badhuis waarschijnlijk ook wat hoger was, zeker wat betreft de overdekte grote hal, was de
verbruikte hoeveelheid steen naar schatting zelfs driemaal zo groot.1334 De arbeidsinspanning kan ook
ongeveer driemaal zo groot zijn geweest, en zou dan rond de 150.000 manuren uitkomen. Daarnaast
waren er volgens Shirley bij Romeinse bouwprojecten nog ongeveer evenveel manuren nodig voor
indirecte arbeid, zoals de winning en transport van steen.1335
Jaarlijks waren er waarschijnlijk ongeveer tweehonderd werkbare dagen. De werktijd zal gemiddeld
zo’n acht uur per dag zijn geweest.1336 In dat geval werkte een arbeider gemiddeld 1.600 uur per jaar. De
150.000 directe manuren voor de bouw van het badhuis zijn dus gelijk aan vierennegentig manjaren. Dat
valt gezien de onzekerheden af te ronden tot honderd manjaren. Zo berekend, waren op de bouwplaats
zo’n honderd man nodig om het Voorburgse badhuis in één bouwseizoen af te bouwen. Interessant zijn
op een schrijfplankje bewaard gebleven gegevens over het badhuis van een castellum bij het Britse
Chesterholm (Vindolanda), temeer omdat het badhuis aldaar met ruim driehonderd vierkante meter in
omvang vergelijkbaar was met de Voorburgse badvleugel. Blijkens het tekstfragment waren er in het
begin van de 2e eeuw achttien “bouwers bezig met het badhuis”.1337 Met achttien bouwlieden zou de
bouw van het Voorburgse badhuis zo’n vijf jaar in beslag hebben genomen. Dat lijkt lang, maar was zeker
niet uitzonderlijk. Zo begon de bouw van de Hadrianusthermen in het Libische Leptis Magna in 126/127
na Chr. en werd de decoratie in 130 na Chr. of kort daarna aangebracht, dus minimaal drie tot vier jaar na
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de eerste bouwactiviteiten. De bouw van de Trajanusthermen in Rome nam vijf jaar in beslag. De bouw
van de eveneens grote Antonijnse thermen in Carthago begon in 145 na Chr. en was pas zeventien jaar
later gereed in 162 na Chr.1338 Omdat het Voorburgse badhuis ongeveer tweemaal zo groot was als dat in
Vindolanda, kan de bouwploeg ook tweemaal zo groot geweest zijn zonder dat men elkaar in de weg liep.
Met circa veertig man zou de bouwtijd dan naar schatting op twee tot drie jaar zijn uitgekomen. Uiteraard
is een nog grotere bouwploeg met een nog kortere bouwduur denkbaar, maar bij te grote aantallen verliep
het werk niet meer erg efficiënt. Met de beschikbare gegevens is een bouwtijd van één of enkele jaren
daarom het aannemelijkst.
De bouwmassa (steenverbruik) bedroeg, inclusief het bijbehorende houtwerk en de watertoren, zo’n
2000 kubieke meter.1339 Dat is vergelijkbaar met het geschatte steenverbruik van ruim 350 meter
stadsmuur of vijf Helinumpoorten. De inhoud van het badhuis had een volume van zo’n zevenduizend
kubieke meter. Dat is bijna evenveel als de inhoud van alle huizen in insula II bij elkaar.1340 Het illustreert
de relatief grote omvang van het project. Dat men die inspanning leverde illustreert het grote sociale
belang van baden in die tijd.
Het gebruik van de Reuvensbaden
Met uitzondering van de stadsvilla, bezat geen van het zesentwintig onderzochte Voorburgse huizen
een eigen bad. Rijk en arm, zonder onderscheid, bezochten het publieke badhuis. Er werd zelfs kritiek
geuit op lieden die veel slaven naar de baden meenamen omdat ze zo sociale verschillen
benadrukten op een plek waar iedereen gelijk moest zijn.1341 De baden groeiden uit tot een sociaal
ontmoetingscentrum met winkels, sportveld en eetgelegenheid. Tacitus schaarde de baden dan ook
onder de belangrijkste verworvenheden voor de bevolking. Het sociale belang was zo groot dat
sluiting van de baden als een zware straf voor een gemeenschap werd gezien.1342 Gezien het
massale bezoek, was het een aantrekkelijke plek om publiekelijk te pronken met bouwkundige
hoogstandjes. Zo bezaten de Voorburgse thermen de fraaiste wandschilderingen die tot dusver in
Forum Hadriani zijn aangetroffen. Ze behoren zelfs tot de fijnste die in Nederland zijn opgegraven.
Ook zijn de dikste zuilen van Voorburg bij het badhuis tevoorschijn gekomen. En de technische
installatie kende in Voorburg zijn gelijke niet.
Er vallen indicatieve schattingen te maken van het aantal baders en het verbruik van water, brandstof
en olie, dat daarmee gepaard ging. De verwarmde badkuipen hadden in Voorburg gezien hun omvang bij
elkaar een capaciteit van naar schatting twintig tot vijfentwintig personen.1343 Dat past goed bij de omvang
van het badhuis. De badvleugel was met circa tien bij dertig meter zo’n driehonderd vierkante meter groot,
zodat er 12 tot 15 vierkante meter per bader beschikbaar was. Dat sluit opmerkelijk goed aan op cijfers uit
Rome. Volgens Olympiodorus hadden de thermen van Diocletianus de capaciteit om gelijktijdig 3.000
mensen een bad te kunnen laten nemen. Voor deze badinstallatie is dat ruim 11 vierkante meter per
persoon. Voor een ander complex, de thermen van Caracalla, noemt hij een capaciteit van 1.600 baders,
goed voor 15 vierkante meter per persoon.1344 De 12 tot 15 vierkante meter per bader in Voorburg komen
dus heel aardig overeen met de 11 tot 15 vierkante meter in Rome. Uiteraard dienen dergelijke
berekeningen met de nodige voorzichtigheid gehanteerd te worden, maar ze geven wel een indicatie. Dit
temeer omdat de Romeinse bouwers van dergelijke vuistregels gebruik gemaakt zullen hebben omdat ze
zich ergens op moesten baseren. Een en ander versterkt de geloofwaardigheid van de inschatting dat in
Voorburg twintig tot vijfentwintig baders tegelijk konden baden.
De capaciteit moest worden verdeeld over mannen en vrouwen. Aanvankelijk werd er gemengd
gebaad zoals bronnen uit de 1e eeuw meedelen. Maar door Hadrianus werd dit verboden, een maatregel
die met enkele uitzonderingen gehandhaafd bleef. In Pompeji waren er aparte badinrichtingen voor
vrouwen en mannen, maar dat was vrij zeldzaam. In kleinere plaatsen die zich niet meer dan één groot
badhuis konden permitteren, zoals waarschijnlijk Voorburg, waren er aparte openingstijden.1345 In dat
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geval kon men de regeling toepassen die bekend is van een pachtcontract uit het Portugese
Vipascum: de vrouwen gingen s’morgens in bad tot en met het zevende uur en de mannen s’middags
vanaf het achtste uur tot het tweede uur na zonsondergang.1346 Vaak stond op de binnenplaats van
badhuizen een zonnewijzer voor de tijdsaanduiding, het liefst op een verhoging zodat de zon er ook in de
vroege en late uren op kon schijnen. In Pompeji waren de zonnewijzers nog aanwezig in zowel de
Stabiaanse thermen, de Forumbaden en de Centrale baden. Lucianus beschrijft een bad waar naast een
zonnewijzer ook een wateruurwerk met slagwerk aanwezig was dat zonder zon binnen gebruikt kon
worden. Een in de Stabiaanse thermen opgegraven gong doet vermoeden dat daar de badmeester zelf
het tijdsignaal gaf voor de opening. Martialis vermeldt een bel die daarvoor werd gebruikt.1347 In Heerlen is
een bronzen klok opgegraven die mogelijk die functie vervulde. Uit Voorburg zelf is een fragment van een
bronzen klok bekend. Deze komt niet van het badhuis, maar wel van het in 2005 door BAAC opgegraven
terrein waar ook puin van het badhuis gedeponeerd lijkt te zijn.1348
De twaalf Romeinse uren hadden betrekking op de periode van daglicht. Ze varieerden in
Nederland in lengte van drie kwartier (winter) tot vijf kwartier (zomer). Juvenalis noemt openingsuren
die stroken met de gegevens uit het pachtcontract van Vipascum: de deuren van de hal en andere
algemene ruimten gingen volgens hem al het vijfde uur open. Pas later ging ook de inmiddels
warmgestookte badvleugel open die het zesde en zevende uur werd gebruikt door de vrouwen, en het
achtste en negende uur door de mannen. Martialis bevestigt dat de mannen het achtste uur in het bad
terecht konden en beschouwde dat als het ideale tijdstip. Maar hij geeft zelf aan door drukte soms niet
eerder als het tiende uur aan baden toe te komen. De baden waren alle dagen open, maar gingen dicht
tijdens dagen van nationale rouw.1349
Met zonsondergang gingen de baden dicht, tenzij er een nachtfeest werd gehouden. Een Romeinse
tekst stelt dat de baden “niet open waren voor zonsopgang en werden gesloten na zonsondergang”. Pas
in het begin van de 3e eeuw maakte keizer Severus Alexander (222 – 235 na Chr.) een uitzondering voor
de stad Rome en “schonk olie voor het verlichten van de baden”. Maar een halve eeuw later liet keizer
Tacitus (275 – 276 na Chr.) ook deze s’avonds weer sluiten omdat het teveel onrust teweegbracht.
Incidenteel werden s’avonds feesten gegeven zoals Martialis vermeldt voor de thermen van Sinuessa. De
baden in Vipascum waren tot een uur na zonsopgang open. Maar dat was mogelijk een uitzondering
omdat het een mijnwerkersplaats betrof waar overdag in de mijnen werd gewerkt.1350 Het is daarom het
aannemelijkst dat het Voorburgse badhuis doorgaans na zonsondergang dicht was. Samenvattend zijn
de openingstijden van het Voorburgse badhuis gereconstrueerd in tabel 14.1, waarbij wordt uitgegaan
van de lokale daglengtes.1351 Omgerekend in de huidige uren, ging het badhuis rond tien uur s’ochtends
open. Rond elf uur was de badvleugel beschikbaar voor de vrouwen. Omstreeks één uur s’middags
konden de mannen in bad. Als gevolg van het daglengteverschil was er een grote variatie in sluitingstijd:
van ongeveer half vijf in de winter tot half acht in de zomer.
Dit schema volgend, was de badvleugel in de winter het kortst open van ongeveer 11.15 uur tot 16.30
uur. Dat was totaal vijf uur en een kwartier. Met twintig tot vijfentwintig badplaatsen was er in de winter bij
gemiddeld een kwartier baden dagelijks plaats voor zo’n vierhonderd tot vijfhonderd personen.1352 In de
zomer was de badvleugel tijdens de langste dag open van ongeveer 10.45 uur tot 19.30 uur. Dat is totaal
acht uur en drie kwartier ofwel ongeveer anderhalf maal zo lang als in de winter. Bij een zelfde
hoeveelheid personen, kon dan ook anderhalf maal zolang worden gebaad, ofwel ruim twintig minuten.
Daarbij was blijkens het schema slechts 2/7 van het aantal uren voor de vrouwen beschikbaar (29
procent). Volgens sommige auteurs was de beschikbare badtijd van de vrouwen in de winter een
Romeins uur (drie kwartier) langer.1353 Dat zou hun aandeel in de winter verhogen tot 3/7 (43 procent).
Dat de capaciteit voor de vrouwen kleiner was strookt met de ruimtes in de gescheiden badinrichtingen in
onder meer Pompeji. De vrouwenafdeling is namelijk steeds kleiner dan die van de mannen.1354
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Uiteraard zijn dit soort berekeningen slechts indicatief. Maar het helpt wel een gevoel te ontwikkelen
voor de mogelijkheden en onmogelijkheden. Zelfs bij gemiddeld maar een kwartier baden was er in de
winter onvoldoende capaciteit voor de voltallige volwassen bevolking van Forum Hadriani. In hoofdstuk 19
wordt namelijk geschat dat er zo’n zevenhonderd mensen ouder dan 17 jaar waren (70 procent).
Bovendien ging ook een deel van de kinderen naar het badhuis en waren er verder nog de bezoekers van
buiten de stad. Dat konden bijvoorbeeld op marktdagen en/of feestdagen grote aantallen zijn. Het zou
kunnen betekenen dat Voorburg nog een tweede publiek badhuis bezat dat nog niet ontdekt is. Maar met
1,5 procent van het stadsoppervlak voldoen alleen de Reuvensbaden al aan de constatering dat vaak 1,5
tot 2 procent van het stadsoppervlak door baden wordt ingenomen.1355 Als er in Voorburg al een tweede
badhuis was, valt eerder aan een kleiner badhuis te denken zoals die vaak door particulieren werden
geëxploiteerd. 1356 Een voorbeeld van het te verwachten formaat zijn de kleine thermen in Xanten.
Een en ander voert tot de wezenlijke vraag of er wel dagelijks een bezoek aan de thermen werd
gebracht, zoals veel publicaties over Romeinse thermen suggereren. Voor de vrouwen lijkt dat in
Voorburg zelfs met twee van dergelijke badhuizen onmogelijk te zijn geweest, tenzij slechts enkele
minuten in de verwarmde kuipen werd doorgebracht. Maar ook voor de mannen is een dagelijks publiek
bad voor iedereen onwaarschijnlijk. Zo moest vaak voor de toegang worden betaald, wat voor de armen
een aanzienlijke last geweest moet zijn als ze dagelijks gingen.1357 Bij een entreegeld van een halve as,
koste een dagelijks badbezoek jaarlijks ruim tien denarii. Dat zou al snel een tiende of meer van het totale
inkomen van de allerarmsten zijn, zo blijkt uit inschattingen in hoofdstuk 19. Het is zeer onwaarschijnlijk
dat de allerarmsten zo met hun schaarse middelen omgingen. Voor hetzelfde geld kocht men een
behoorlijk portie graan. Naast geldgebrek was er bij een aantal werkenden wellicht ook tijdgebrek. Zeker
in de winter, als de werkdagen kort waren, is het ook om die reden de vraag of de werkenden wel
voldoende tijd had om uitgebreid te baden.
Cato meldt dat het voorkwam dat slechts eenmaal per week een bad werd genomen: “Volgens
historici wasten onze voorouders hun armen en benen dagelijks, omdat ze vies werden van het werk,
maar wasten ze zich maar eenmaal per week helemaal”.1358 Columella raadt af landarbeiders
dagelijks een bad te laten nemen omdat ze daar lui van zouden worden. Petronius noemt een man die
een maand niet in bad was geweest. En Galenus noemt een tachtigjarige man die in de winter slechts
tweemaal in bad ging. Een dagelijks bad werd niet als pure noodzaak gezien. De Romeinse medisch
auteur Celsus schreef rond 30 na Chr. dat een gezonde man kon volstaan met slechts af en toe een
bad. Op de andere dagen kon hij zich eenvoudig begieten, of insmeren met olie om die vervolgens
met het vuil af te schrapen. Het is bekend dat zelfs keizer Augustus in de winter niet dagelijks een bad
nam. Bij de minder welgestelden zal dat dus ook voorgekomen zijn. Augustus beperkte zich dikwijls tot
het insmeren met olie waarna hij zich zittend liet afspoelen. Plinius de Oudere volstond met een koude
wasbeurt s’ochtends.1359 Bij de in opzet vergelijkbare Turkse baden is evenmin sprake van dagelijks
gebruik.1360
Al met al zal niet iedereen dagelijks een bad hebben genomen. Omdat het badhuis alleen in de
piekuren volledig bezet geweest zal zijn, ligt een gemiddeld bezoekersaantal van zo’n driehonderd
baders meer voor de hand dan het eerder berekende maximum van vierhonderd tot vijfhonderd per
dag. Omdat ook nog een deel van de bezoekers van het platteland kwam, is het goed mogelijk dat per
dag slechts zo’n kwart van de Voorburgse bevolking het badhuis bezocht. Dat zou betekenen dat men
gemiddeld zo’n twee keer per week een bezoek aan het badhuis bracht. Daarbij maakten de vrouwen
minder en/of korter gebruik van de baden dan de mannen.
De verbruikskosten van de Reuvensbaden
Duidelijk is dat dagelijks honderden baders van de Reuvensbaden gebruik konden maken. Dat ging
gepaard met het verbruik van flinke hoeveelheden water, olie en stookmateriaal. Vaak wordt in Romeinse
bronnen verwezen naar de kosten voor die drie onderdelen. Dat waren kennelijk belangrijke kostenposten
die hier alle drie kort worden besproken.
Voor het verwarmen van het badhuis was veel energie nodig, temeer omdat een open vuur niet zeer
efficiënt is. Bij verschillende proeven komt naar voren dat de efficiëntie meestal beneden de tien procent
blijft. In Alexandrië bedroegen op een gegeven moment de verwarmingskosten van de baden eenderde
van de totale stadsuitgaven. In Altino in Italië waren de stookkosten tweemaal zo hoog als de kosten voor
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het onderhoud van het badgebouw.1361 Keizer Severus Alexander wees speciaal bossen aan om te
voorzien in brandhout voor de baden. Dat het om grote hoeveelheden hout ging illustreert een tweedeeeuwse inscriptie uit het Italiaanse Misenum. Voor het stoken van de baden wordt een levenslange
donatie vermeldt van jaarlijks vierhonderd karrenvrachten goede kwaliteit hout. Dat is ruim een
karrenvracht per dag. En in Laen in Andalusië was voor de baden een bos van 150 iugera (bijna 40
hectare) gereserveerd. Ook is er een voorbeeld bekend van een speciaal voor stookhout onderhouden
wilgenbos in Spanje.1362 Voor de komst van fossiele brandstoffen hadden steden vele malen hun eigen
oppervlak aan bos nodig.1363
Volgens schriftelijke bronnen werd vooral hout gestookt, welke brandstof in onder meer
Herculaneum, Pompeji en Augst nog in situ is aangetroffen. Hout wordt ook als brandstof genoemd in
het pachtcontract van het badhuis in het Portugese Vipascum. Nielsen merkt op dat veel stookgaten
ongeschikt waren voor het gebruik van een andere brandstof dan hout.1364 Maar blijkens opgravingen
werd op sommige plaatsen houtskool als alternatief gebruikt. Houtskool had als voordeel dat het een
beperktere ruimte innam en minder rookontwikkeling veroorzaakte en roetvrij verbrandde. In de
stookplaats van het badhuis in Maastricht vond Leemans “nog eene hoeveelheid houtskolen” en ook
het stookgat van de baden in Heerlen bevatte houtskoolresten.1365 Volgens Leemans waren in
Voorburg ook botten van kleine dieren als brandstof gebruikt: “dat men onder de brandstoffen ter
verwarming van dubbele vloeren, ook beenderen van kleine dieren wierp, is uit de opdelving op
Arentsburgh met zekerheid gebleken”.1366 Die opmerking moet betrekking hebben op de stadsvilla of
het openbare badhuis omdat Reuvens alleen daar hypocausten aantrof. Of het botmateriaal ook
werkelijk als brandstof is gebruikt, is niet met zekerheid vastgesteld. In Voorburg zijn door BAAC en
het AAC restanten van steenkool gevonden, een grondstof die onder meer in het dal van de Worms
aan de oppervlakte gewonnen kon worden. Maar dit lijkt vooral gebruikt voor metaalbewerking.1367
Verder werd waarschijnlijk in de Romeinse tijd al turf gewonnen, zo blijkt uit fragmenten turf die bij
Leidschendam in het kanaal van Corbulo zijn gevonden.1368
Bij experimenten met een nagebouwd Romeins hypocaustum in de Saalburg was dagelijks 25 kilo
houtskool nodig om een woonvertrek op 23 graden Celsius te houden. Het ging om een ruimte van 69
kubieke meter inhoud bij een buitentemperatuur van nul graden. Het bleek efficiënt het vuur s’nachts
zachtjes te laten smeulen omdat het volledig opnieuw warmstoken veel extra brandstof vergt.1369 De
inhoud van de verwarmde Voorburgse vertrekken was in totaal ongeveer een achtvoud van die bij de
experimenten in de Saalburg.1370. Daarmee valt het Voorburgse verbruik op het equivalent van
tweehonderd kilo houtskool per dag te schatten. Voor de productie van een kilo houtskool was ongeveer
twee kilo hout nodig zodat dagelijks zo’n vierhonderd kilo hout nodig was. Dat is redelijk vergelijkbaar met
de ruim driehonderd kilo hout die is berekend voor het privébad van een Romeinse villa bij het Britse
Welwyn. Die ruimte was ongeveer de helft zo groot als in Voorburg, maar daar staat tegenover dat werd
gewerkt met extreem hoge temperaturen van 55 tot 70 graden. Voor het caldarium van de Stabiaanse
thermen is een dagelijks verbruik van circa honderdzestig kilo hout berekend, maar daar is de omgeving
warmer. Het dagelijkse Voorburgse houtverbruik kan al met al vergelijkbaar zijn geweest met de karlading
van circa vierhonderd kilo die Blyth dagelijks voor een badhuis berekent. Jaarlijks waren voor het
Voorburgse badhuis dan ruim driehonderdzestig karrenvrachten nodig, vergelijkbaar met de vierhonderd
vrachten die in een klassieke bron voor een ander badhuis worden genoemd. De oogst van een hectare
bos bedraagt zo’n 1.750 tot 3.500 kilo hout per jaar.1371 Dat zou betekenen dat voor het stoken van het
Voorburgse badhuis jaarlijks de oogst van circa veertig tot tachtig hectare bos nodig was. Dat komt in de
buurt van de bijna veertig hectare die uit klassieke bron bekend is voor een ander badhuis.1372 Bij een
analyse van het grafveld in Valkenburg ZH bleek dat vanaf het midden van de 1e eeuw tot in de 3e eeuw
hoofdzakelijk Es en Els als brandstof werd gebruikt. Het is goed mogelijk dat deze houtsoorten (deels)
werden gewonnen in bossen in het grote veengebied ten oosten van Forum Hadriani.1373
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Interessant is ook de omvang van het waterverbruik. In hoofdstuk 15 wordt bij de bespreking van de
watertoren het dagelijks waterverbruik van de Reuvensbaden op 20.000 tot 25.000 liter geschat. In preindustriële samenlevingen bedroeg het dagelijkse huishoudelijk verbruik doorgaans tien tot dertig liter per
persoon. Daarbij zullen de Romeinen eerder aan de hoge kant gezeten hebben. Met naar schatting
duizend inwoners kan in Forum Hadriani het persoonlijke verbruik zodoende in totaal zeker 30.000 liter
per dag kan zijn geweest. Samen met het verbruik van de thermen van nog eens 20.000 tot 25.000 liter
komt het totaal dan op afgerond 50.000 liter. Het verbruik van de thermen lijkt dan relatief hoog: ongeveer
de helft van het totale verbruik. Maar de verhouding strookt met klassieke bronnen die voor de stad Rome
aangeven dat het verbruik van de baden van het begin van de keizertijd tot de laat-Romeinse tijd opliep
van een derde tot de helft van het totale waterverbruik.1374 In Forum Hadriani kan het beeld dus
vergelijkbaar zijn geweest.
Ook de door de baders gebruikte olie was een belangrijke kostenpost. Vaak werd olijfolie gebruikt om
het lichaam mee in te smeren, en daarna weer af te schrapen. Een inscriptie uit Magnesia in Turkije uit de
tijd van Hadrianus noemt het zelfs de belangrijkste uitgavenpost voor het baden. En in het Italiaanse
Altino werd een bedrag van 200.000 sestertii opzij gezet voor de distributie van olie op bepaalde dagen.
Dat is evenveel als de totale onderhoudskosten en de helft van de stookkosten van het betreffende
badhuis.1375
Verder waren er de arbeidskosten. Allereerst was er de opzichter die blijkens het contract van
Vipascum onder meer moest zorgen dat er voldoende stromend water was en de badkuipen goed gevuld
waren. Ook moest de bronzen verwarmingsinstallatie om de dertig dagen worden gewassen, gedroogd
en ingesmeerd met vet. Verder diende hij voor dertig dagen hout op voorraad te houden. En er was nog
veel meer werk te doen. Voorbeelden zijn het waarschijnlijk aan het eind van de dag of s’morgens vroeg
schoonmaken van de ruimtes, het wassen van de handdoeken, het op temperatuur houden door de
stoker en in Voorburg het oppompen van het water. Bij elkaar zal dat al enkele personen werk bezorgd
hebben. Het was zwaar werk dat volgens Trajanus ideaal was voor slaven en veroordeelden. Daarnaast
was er de dienstverlening tijdens het baden zelf: de garderobewachter (capsarius), de ‘besprenkeler’
(perfusor) voor het met koud water overgieten van de baders, de epilator (depilator) en de oliemasseur
(unctor). Het waren functies die in kleine baden als die van Voorburg door één of enkele personen
gecombineerd konden worden. Verder waren er vaak een arts en/of trainer en één of meer verkopers van
versnaperingen. En ook prostituees pikten hun graantje mee.1376 Veel badpersoneel was slaaf, in welk
geval ze volgens de Romeinse wet onderdeel waren van de inventaris en bij verkoop van het badhuis
overgingen op de nieuwe eigenaar.1377 Rijke lieden namen eigen personeel mee om op hun kleding te
letten en zich bijvoorbeeld te laten besprenkelen.1378
Bestuurlijk vroegen de thermen ook de nodige aandacht. Vanuit het stadsbestuur vielen de baden
onder het toezicht van de aedil. Die moest volgens Seneca onder meer toezien op de juiste temperatuur
van het water, hygiëne en gebruik van het juiste hout. Dat laatste was onder meer van belang omdat
volgens Romeinse bronnen het stoken van bepaalde houtsoorten schadelijk was voor de installatie.
Lucretius waarschuwt tegen het vrijkomen van giftige gassen (koolmonoxide) bij het stoken van
houtskool.1379
De financiering
Lange tijd, en gedurende de gehele eerste eeuw na Chr., bedroeg de entree voor Romeinse baden veelal
een kwart as. Horatius (65 – 8 voor Chr.) noemt deze prijs al, terwijl deze ook in het midden van de 1e
eeuw na Chr. door Seneca wordt genoemd. En nog wat later geeft Juvenalis (ca 60 – 140 na Chr.) aan
dat het de mannen waren die een kwart as betaalden.1380 Het pachtcontract van Vipascum uit de tijd van
Trajanus noemt voor mannen een tweemaal zo hoge prijs van een halve as. Dat kan te maken hebben
met inflatie, maar ook met regionale prijsverschillen. Opmerkingen bij Juvenalis en Cicero suggereren dat
voor vrouwen een afwijkend tarief werd gehanteerd. Opvallend is daarbij dat het contract van Vipascum
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voor vrouwen een tweemaal zo hoge entree noemt: “De pachter moet elke man een halve as en elke
vrouw één as laten betalen. Behalve de keizerlijke vrijgelatenen en slaven, die in dienst van de baas van
de mijn zijn en privileges genieten, evenals de kinderen en soldaten”.1381 Het is de enige bron waarin een
dubbele toegangsprijs voor vrouwen wordt genoemd. Dat maakt het onzeker of het verschil overal gold.
Bijzonder is mogelijk ook dat in Vipascum soldaten gratis toegang hadden.1382 Wel vrij algemeen is dat
kinderen zoals in Vipascum gratis entree genoten, waarbij het in andere bronnen om jonge kinderen lijkt
te gaan.1383 In Rome waren in het midden van de 2e eeuw de meeste publieke baden inmiddels voor
iedereen gratis. Maar daarbuiten zijn weinig gegevens bekend zodat gratis badbezoek specifiek voor de
hoofdstad lijkt te zijn zoals Rome wel meer unieke regelingen kende.1384
De hoogte van genoemde entreegelden was waarschijnlijk onvoldoende om alle kosten te dekken.
Ook als de bouwinvestering in de Voorburgse baden door de Staat (bijvoorbeeld keizer Hadrianus) was
betaald, bleven er nog aanzienlijke kosten over voor brandstof, water en onderhoud (de olie werd door de
badgasten zelf meegenomen of ingekocht in het badhuis). Blyth rekent voor dat de entreegelden net
voldoende geweest zullen zijn om de brandstofkosten en het personeel te betalen. In Voorburg zou met
gemiddeld driehonderd baders (waarvan een derde vrouw) de jaarlijkse opbrengst zo’n 4.500 denarii
bedragen, uitgaand van één as per vrouw en een halve as per man. Dat is vergelijkbaar met de 6.000
denarii die blijkens een inscriptie een badhuis in het Italiaanse Bononia opleverde. Blyth berekent de
kosten van stookhout op circa 8 denarii per wagenlading van circa vierhonderd kilo, in welk geval alleen al
het stookhout (circa 350 wagenladingen) in Voorburg jaarlijks zo’n 2.800 denarii zou kosten.1385 Een
inscriptie uit het Italiaanse Altino geeft aan dat de personeelskosten daar gelijk waren aan de helft van de
stookkosten, namelijk 1.500 versus 3.000 denarii.1386 In dat geval zouden de Voorburgse
personeelskosten 1.400 denarii bedragen en de totale kosten inclusief brandstof 4.200 denarii. De
inkomsten (4.500 denarii) waren zo berekend inderdaad net voldoende om deze twee kostenposten af te
dekken. Daarbij werd dagelijks naar schatting ook nog zo’n 25.000 liter water verbruikt, bijna 100 liter per
persoon. Maar de kosten daarvan beperkten zich waarschijnlijk tot de arbeidsinspanning om het water op
te pompen, wat in het arbeidsloon is verwerkt.
De exploitant van het badhuis kan geprobeerd hebben met extra activiteiten wat bij te verdienen. Een
inscriptie uit de tijd van Hadrianus uit het Turkse Magnesia illustreert wat zoal mogelijk was. Naast de
verkoop van olie betreft het de verhuur van linnen en handdoeken en de verhuur van een klein altaar
voor offers. Daarbij kwamen bijvoorbeeld de verkoop van droge cake en opbrengsten van een
etenszaak. In het badhuis van Magnesia was kaas, gerst, olie, olijven, wijn, vis en groente te koop.
Verder genoot het badhuis er ook nog inkomsten uit een nabij gelegen herberg.1387 Helaas zijn dat
soort details voor Forum Hadriani niet bekend. Maar het voorbeeld illustreert dat er waarschijnlijk wel
behoefte bestond aan extra activiteiten.
Blyth concludeert dat de entreegelden van de badhuizen waarschijnlijk waren afgestemd op het
financieren van de lopende kosten, zoals ook het voorbeeld uit Forum Hadriani illustreert.1388 De externe
financiering beperkte zich dan in veel gevallen tot de bouwkosten en de kosten van verbouwingen. Dat
verklaart dat vooral die inspanningen van financiers worden genoemd, zoals in de inscriptie die een
restauratie van het badhuis in Heerlen vermeldt. De thermen waren in Voorburg het paradepaardje onder
de openbare gebouwen zodat de financiering goed geregeld zal zijn geweest. Maar het badhuis was niet
de enige kostenpost voor openbare voorzieningen. Er waren immers nog meer publieke bouwwerken die
onderhouden moesten worden. Hierover komen we te spreken in het volgende hoofdstuk.
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H 15 DE OVERIGE OPENBARE VOORZIENINGEN
Forum Hadriani moet zoals elke civitashoofdstad behalve het badhuis ook de andere gebruikelijke
openbare voorzieningen hebben gehad. Het gaat in ieder geval om een forum, tempels, havenwerken,
watervoorziening, riolering en grafvelden. Verder mogelijk een amfitheater. Dankzij de uniformiteit in het
ontwerp van dit soort gebouwen en goed bewaard gebleven restanten elders, valt van de Voorburgse
situatie een redelijk goed beeld te vormen. Dat blijkt zelfs mogelijk als van de betreffende gebouwen geen
of weinig sporen zijn opgegraven. In dit hoofdstuk gaat de aandacht uit naar achtereenvolgens het forum,
de tempels, het amfitheater, de havenwerken, de watervoorziening, de riolering en de grafvelden. Om een
zo’n verantwoord mogelijke reconstructietekening van de gehele stad te kunnen maken, wordt ook
globaal iets aangegeven over het mogelijke uiterlijk van niet-opgegraven gebouwen zoals het forum.
Afsluitend wordt de samenhang tussen de voorzieningen in de stadsstructuur besproken.
Het Forum
Gezien de naam moet Forum Hadriani het gebruikelijke forum bezeten hebben. In hoofdstuk 5 is betoogd
dat het forum hoogst waarschijnlijk in insula XIII heeft gelegen (afb. 5.17). Een in 1990 waargenomen stuk
fundament in de volkstuinen is aan de rand van deze insula gevonden en zou dus met dit forum te maken
kunnen hebben, maar dat is verre van zeker. Verder is in het verleden opgemerkt dat de hier in de buurt
opgegraven resten van beelden met het forum verband zouden kunnen houden. Bekend zijn stukken van
een hand en een grote teen van twee verschillende bronzen beelden die meer dan levensgroot geweest
moeten zijn (afb. 15.1).1389 Verder kwam uit een waterput op de hoek van de straat een fragment van een
marmeren beeld tevoorschijn (afb. 15.2). Fora waren inderdaad een van de geliefste plekken voor
dergelijke beelden, maar daarmee is niet gezegd dat deze er daadwerkelijk hebben gestaan. Er zijn dus
weinig tastbare sporen van het forum beschikbaar.1390 Gelukkig valt toch wel een beeld te vormen van het
uiterlijk op basis van wat bekend is van andere fora.
Het forum bestond ongetwijfeld uit een groot plein. Vaak was dat aan drie zijden omgeven met zuilen,
met aan de vierde zijde de basilica. In een eerder hoofdstuk is betoogd dat het forum van Forum Hadriani
mogelijk in de eerste fase circa 150 bij 200 voet groot was (circa 45 bij 60 meter). Dat is namelijk het
vermoedelijke formaat van insula XIII in die periode. Mede op basis van de voorschriften van Vitruvius is
aangegeven dat de ingang waarschijnlijk aan de decumanus maximus lag. Dat was recht tegenover de
basilica die vermoedelijk aan de zuidkant van de insula lag. De voorschriften van Vitruvius geven een
beeld van de mogelijke proporties van deze basilica die tot de gezichtsbepalende gebouwen van de stad
behoorde. Vitruvius adviseert de breedte van een basilica een derde van de lengte te laten zijn tot
maximaal de helft. Bij tien basilica’s in Noordwest-Europa bleek de breedte inderdaad gemiddeld een
derde (33 procent) van de lengte te bedragen. Het percentage schommelde tussen de 24 en 43
procent. Een nabij voorbeeld van een 1 op 3 verhouding is de basilica van Xanten die 23 bij 70 meter
mat.1391 Bij een lengte van de Voorburgse basilica van circa 45 meter, zou de breedte dan circa 15
meter hebben bedragen. Met een oppervlak van bijna 700 vierkante meter zou de hal een
vensteroppervlak van ruim honderd vierkante meter gehad kunnen hebben, uitgaand van de
verhouding 1 : 6 die bekend is van Romeinse basilica’s. Bij vensters van 1 bij 2 meter zou het om een
vijftigtal vensters gaan. Met een omtrek van de buitenmuur van 120 meter is dat één venster per 2,5
meter. Dat zou uitkomen op circa vijf vensters in ieder van de topgevels, en circa twintig in ieder van
de lange gevels.
Bij de zeer goed gedocumenteerde Romeinse basilica van de vierde-eeuwse Sint Paulus Basilica in
Rome was de hoogte van de dakrand ongeveer 1,25 maal de breedte. Dat komt goed overeen met de
best bewaard gebleven Romeinse basilica uit het noorden, de nog inclusief dak overeind staande Aula
Palatina in Trier.1392 Bij een mogelijke breedte van de Voorburgse basilica van circa vijftien meter, past
dan een hoogte van de dakrand van ongeveer negentien meter (factor 1,25). De nokhoogte bedroeg bij
de gebruikelijke dakhelling in dat geval ruim eenentwintig meter.1393 Dat is vergelijkbaar met de ruim 21
meter nokhoogte die is gereconstrueerd voor het dak van de basilica van het hoofdgebouw (principia)
van het legioensfort in Nijmegen.1394 Daarmee was de basilica hoger dan andere bouwwerken in de
stad. Zo is de hoogte van de huizen in insula II op bijna acht meter gereconstrueerd, de top van het
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kanteeldak van de Heliniumpoort op ongeveer elf meter en de nok van de grote hal van de
Reuvensbaden op ruim veertien meter.
Het effect op de skyline van Forum Hadriani valt enigszins te reconstrueren. De basilica van het
forum torende boven de stad uit zoals de kerkhallen dat in de Middeleeuwen deden.1395 Bij een vrij
uitzicht is een ruim eenentwintig meter hoog gebouw van zestien kilometer afstand zichtbaar. In de
latere fase nam de stadsmuur over de volle breedte een deel van het zicht weg. In hoofdstuk 9 is
berekend dat die stadsmuur tot de top van de kantelen ongeveer 5,5 meter hoog was. Bij die hoogte
kwam de stadsmuur bij vrij uitzicht op acht kilometer afstand achter de horizon vandaan.1396 Vanaf die
afstand kon zichtbaar zijn dat de basilica achter de stadsmuur lag. Uiteraard waren er toen al
beperkingen van het gezichtsveld, zoals bomen en lage duinen op de strandwal. Maar dat neemt niet
weg dat de stad een bepalend element in de skyline was.
Naarmate de reiziger de stadsmuur dichter naderde, werd de stadsmuur steeds bepalender voor
het beeld. De andere gebouwen verdwenen langzaam achter de stadsmuur naarmate men dichterbij
kwam. De westelijke topgevel van de hypothetische basilica stond op circa 170 meter afstand van de
westelijke stadsmuur. Een denkbeeldige lijn van een ongeveer 20 meter hoge topgevel van de basilica
over de top van de kantelen daalt over een afstand van 170 meter met ongeveer 15 meter. Deze lijn
kon buiten de stadsmuur nog circa 4 meter dalen om de ooghoogte te bereiken van iemand buiten de
stad. Bij gelijke dalingshoek bevindt dat punt zich ongeveer 45 meter buiten de stad.1397 Dat betekent
dat een 20 meter hoge basilica de laatste 50 meter niet meer boven de stadsmuur zichtbaar was. De
bovenkant van de naar schatting ruim 14 meter hoge basilica van het badhuis bevond zich ongeveer
130 meter van de stadsmuur en was volgens dezelfde berekeningsmethodiek vanaf ongeveer 55
meter buiten de stadsmuur zichtbaar. Anders gezegd: de hoge gebouwen van Forum Hadriani waren
van grote afstand zichtbaar en verdwenen pas dichtbij de stadsmuur achter de kantelen. De
stadspoorten waren ongeveer tweemaal zo hoog als de stadsmuur, maar ontnamen vanaf de
westelijke toegangsweg gezien nauwelijks het zicht op de hoge gebouwen.1398 In de begintijd van
Forum Hadriani ontnamen de verdedigingswerken overigens nog niet het zicht, maar toen zorgden
onder meer huizen dat dichterbij de stadsgrens de hoge gebouwen toch minder goed te zien waren.
Het is goed mogelijk dat het eerste forum in hout was uitgevoerd, of van hout op stenen
sokkelmuren zoals in Waldgirmes. Het was namelijk vrij gebruikelijk dat de eerste fora van dit
materiaal waren, zoals in Silchester, Londen en Exeter.1399 De verlening van stadsrechten in
vermoedelijk 150/151 na Chr. kan aanleiding zijn geweest dit forum (deels) in steen uit te voeren,
maar zeker is dat niet. Na de uitbreiding van de stad in waarschijnlijk het begin van de 3e eeuw, is het
forum waarschijnlijk herbouwd in een wat groter formaat. De betreffende insula was nu mogelijk 200
bij 200 voet (60 meter in het vierkant), een toename met een derde. Bij genoemde verhoudingen zou
de nieuwe basilica zo’n 20 bij 60 meter groot geweest kunnen zijn met een dakrand op 22 tot 25 meter
hoogte en een nog ruim 3 meter hogere nok. De kans dat in deze periode met steen is gewerkt, is
aanzienlijk omdat dit inmiddels voor dit soort openbare gebouwen zeer gebruikelijk was in de regio.
Gezien de ligging nabij het lager gelegen terrein bij het Kanaal van Corbulo, is het waarschijnlijk dat
een dergelijke zware constructie gefundeerd was op heipalen. Op ongeveer dezelfde afstand tot de
waterkant was immers de Heliniumpoort op heipalen gebouwd. Er is daarom goede hoop dat er in de
huidige volkstuinen nog paalwerk van de basilica bewaard is gebleven, aannemend dat er op enig
moment een stenen forum is gebouwd. Maar vooralsnog is het geschetste beeld speculatief bij gebrek
aan concrete sporen.
Mogelijk is in 2005 door BAAC in de hoek van de stad een paardenweide gevonden die met de rol
van het forum te maken kan hebben, of eventueel verband hield met een aparte paardenmarkt. Op de
plek waar tot circa 175 na Chr. het Huis met het Keulse Vaatwerk stond, werd vermoedelijk na de
aanleg van de stadsmuur het terrein geëgaliseerd. Grote delen van het door BAAC opgegraven terrein
(3125 vierkante meter) lijken daarna open te zijn gebleven. Opvallend daarbij is het relatief grote
aantal van vier waterputten tegen twee in de voorgaande periode en slechts één in de eerste fase
(bijlage D). Monsters uit deze waterputten duiden op de nabijheid van veel betreden gras. Zo groeiden
in de omgeving tredplanten als varkensgras, varkenskers, grote weegbree en herderstasje, en op
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vochtigere plekken onder meer zilverschoon en greppelrus. Dat levert het beeld op van een
gevarieerd en in bepaalde jaargetijden kleurig grasland. Verder valt op dat het aandeel van de
paardenbotten in het totale gewicht stijgt van circa een procent in de eerste fase naar circa tien
procent in deze tweede fase. De twee meetbare schofthoogtes uit de tweede fase (141,6 en 144,6
centimeter) passen bij die van Romeinse gefokte paarden. In militaire nederzettingen en villae zijn
hoogtes van 142-144 centimeter zeer gebruikelijk, terwijl de uit het noorden bekende inheemse
paarden een aanzienlijk lagere schofthoogte van gemiddeld 132 centimeter hadden. En er zijn
opvallend veel restanten van ruiterbeslag gevonden en vier zwaardriemhouders die karakteristiek zijn
voor ruiterzwaarden. Voor zover dateerbaar, stamt het meeste militaire materiaal uit de opgraving van
BAAC uit het einde van de 2e eeuw of de 3e eeuw.1400 Daarbij valt op dat ruim een derde van de dertig
stuks paardentuig en militaria is gevonden in de buurt van de vrij dicht bij elkaar gelegen
waterputten.1401 Dat zou verklaarbaar zijn indien de waterputten werden gebruikt om waterbakken voor
de paarden bij te vullen. Die plek werd dan relatief veel door paarden en ruiters bezocht wat de
concentratie van de verloren attributen zou verklaren.
De ligging van het open grasland in de hoek van de stadsmuur was van de stadsgrond voor de
paarden relatief rustig en bovendien gemakkelijk af te sluiten. De weide kan gebruikt zijn om paarden
vlak voor en na paardenmarkten te laten grazen. Verder kan zich hier een paardensmid hebben
bevonden en/of een specialist in dressuur die ook paardenarts geweest kan zijn. De weide kan in
gebruik zijn genomen kort na de sloop van het Huis met het Keulse Vaatwerk. Als vuistregel geldt
tegenwoordig dat een paard circa 2.500 vierkante meter weiland nodig heeft (vier paarden per
hectare), en een merrie met veulen circa 3.000 vierkante meter. Bovendien verdragen niet alle
paarden elkaar en moeten ze soms gescheiden worden. Er konden dus geen grote aantallen tegelijk
grazen. Wel was het mogelijk een groter aantal paarden te stallen en daar bij te voeren, en wisselend
in de weide te laten. Stallen namen relatief weinig ruimte in. Zo zijn in het castellum van Valkenburg
stalruimtes gevonden van zes bij acht meter waarin zestien paarden konden staan: aan weerszijde
acht paarden met per paard een meter ruimte in de breedte.1402
Interessant in het verband met de mogelijke paardenweide zijn de slachtsporen die op
verschillende hier opgegraven paardenbotten zijn aangetoond. Het gaat om sporen van het opdelen
van het karkas en het villen. Verder duidt een spoor op een schouderblad erop dat paardenvlees is
gerookt om later gegeten te worden. Een en ander is opmerkelijk omdat zeker Romeinse ruiters niets
zagen in het eten van paardenvlees dat vooral voorgekomen lijkt te zijn in het vrije noorden.
Anderzijds merken Zeiler en De Vries op dat ook bij het vlakbij een castellum gelegen Kesteren de
vreemde combinatie van militaria en consumptie van paardenvlees voorkomt. Verder vallen de botten
zonder DNA-analyse niet of lastig te onderscheiden van muildieren die vaker op het Romeinse menu
stonden.1403 In Voorburg valt verder niet uit te sluiten dat de consumptie van de paarden en/of
muildieren vooraf ging aan het gebruik van de paardenweide. De slachtsporen dateren namelijk vooral
uit de periode 165-210 na Chr.1404 Het door BAAC gevonden restant van een ongeboren of
pasgeboren kalf uit de tweede fase vormt een aanwijzing dat op deze plek ook een koe is bevallen.
Dat kan betekenen dat hier runderen op stal hebben gestaan.1405 Maar het botanische materiaal
leverde volgens Kooistra en Kubiak-Martens uit deze fase geen sporen op van hooi of fijngekauwde
resten mest die te verwachten zijn bij langdurige aanwezigheid van runderen.1406 Daarom valt eerder
te denken aan incidentele stalling, bijvoorbeeld in relatie met een veearts of veemarkten.
De tempels
In een municipium en civitashoofdstad als Forum Hadriani vallen tempels te verwachten van de drie
hoofdtypen die Derks beschrijft: de klassiek-Romeinse podium-tempel, de vierkante Gallo-Romeinse
tempel met zuilen rondom en het eenvoudige rechthoekige type zonder omgang.1407 In het
opgegraven deel van Pompeji zijn zeventien tempels tevoorschijn gekomen. Het onderzochte
oppervlak is weliswaar driemaal zo groot als Forum Hadriani in zijn geheel, maar het illustreert dat ook
in Voorburg een verscheidenheid aan tempels valt te verwachten.1408 In een heiligdom konden
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verschillende goden worden vereerd. Een bekend voorbeeld is de Capitolijnse Trias, de hoofdgod Jupiter
met zijn vrouw Juno en dochter Minerva die één tempel deelden. Er zijn volop voorbeelden dat ook
andere goden in een zelfde tempel werden vereerd. Zo zijn in de nog geheel overeind staande tempel in
het Franse Vienne beelden van zowel Mercurius, Hercules als Castor en Pollux aangetroffen.1409 Het was
een praktische oplossing gezien het grote aantal Romeinse goden. In Voorburg zijn via inscripties en
beeldjes al zeker zeventien verschillende vereerde goden, godinnen en beschermgeesten bekend, en dat
beeld is zeker onvolledig (tab. 15.1 en 15.2). Het is ondenkbaar dat ze alle een eigen tempel kregen.
Een mogelijk capitolium
Het is goed mogelijk dat Forum Hadriani als stad met stadsrechten (municipium) en tevens hoofdstad
van de civitas, een capitolium heeft gekregen.1410 Op basis van een onjuiste lezing van een tekst van
Aelius Gellius is in het verleden wel geconcludeerd dat alleen colonia over een capitolium konden
beschikken. Hoewel dat in de tijd van de Republiek misschien een tijdje zo is geweest, is voor de
keizertijd geen sprake meer van een dergelijke beperking. Het duidelijke bewijs zijn vijf capitolia uit
Noord-Afrika die allen als zodanig worden genoemd in een inscriptie die de betreffende stad als een
municipium omschrijft. Er bestaan zelfs aanwijzingen dat steden zonder stadsrechten een capitolium
hadden, maar daarbij lijkt het om bijzondere gevallen te gaan.1411 Omdat Forum Hadriani
waarschijnlijk rond 150 na Chr. stadsrechten verwierf, ligt de bouw van een capitolium het meest voor
de hand in de tweede helft van de 2e eeuw of het begin van de 3e eeuw na Chr.
Het capitolium was de tempel waar de Capitolijnse Trias werd vereerd. In 190 na Chr. werd in
Voorburg door een centurio van het Eerste Legioen uit Bonn een altaar gewijd aan deze Capitolijnse
Trias. De verblijfplaats van het altaar, dat 17 maart 1625 in Voorburg werd gevonden, is niet meer
bekend. Maar dankzij een beschrijving door Boxhorn in 1632 is de tekst bekend. Deze luidde1412:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) IVNONI RE
GINAE MINERVAE
ET GENIO LOCI T(itus) FL(avius)
PEREGRINUS (centurio)
LEG(ionis) I MIN(erviae) PRO SE
ET SVIS V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)
DVOBVS SILA
NIS CO(n)S(ulibus)
In vertaling: “Aan Jupiter, de beste, de grootste, koningin Juno, Minerva en de plaatselijke
beschermgeest heeft Titus Flavius Peregrinus, centurio van het Eerste Legioen Minerva, voor zichzelf
en de zijnen zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden, toen de twee Silani consuls waren”.
De genoemde ‘beschermgeest van de plaats’ (Genius Loci) stond voor de verzameling van krachten
en eigenschappen van de plaats (locus), in dit geval Forum Hadriani. Het kwam wel vaker voor dat de
Capitolijnse Trias met de beschermgeest van de plaats werd gecombineerd. Zo had deze in het
Capitolium van het municipium Lambaesis een aparte ruimte. Maar het kwam andersom ook wel voor.
Zo had de beschermgeest van Timgad een zeer goed bewaard gebleven tempel waarvan de sokkels
van de beelden inclusief naam nog aanwezig zijn. Daaruit blijkt dat er beelden van Jupiter, Juno en
Minerva stonden, maar ook van de plaatselijke beschermgeesten Liber Pater en Silvanus. Het
Voorburgse wijaltaar hoeft dus niet in het Capitolium gestaan te hebben.1413
Het Capitolium was eigenlijk de naam van de hoofdtempel in Rome die op de Capitolijnse heuvel
stond. De term wordt in inscripties ook gebruikt voor dergelijke tempels in andere steden, mogelijk
vanuit de gedachte dat ze een bescheiden afspiegeling van Rome vormden. Vitruvius adviseerde het
capitolium net als in Rome op een hoog gelegen plek te bouwen, zodanig dat vanaf de tempel de
gehele stad tot aan de stadsmuur was te overzien.1414 Waar het terrein vrij vlak was, zoals in
Voorburg, zorgde het podium voor een kunstmatige verhoging. Een indrukwekkend voorbeeld daarvan
is het nog tot twintig meter hoogte bewaard gebleven podium in Ostia. Kenmerkend voor capitolia is
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de lange trap die nodig was om het podium te beklimmen. Dat is in plattegronden soms herkenbaar
aan de lange trapwangen zoals in Xanten. Om steen te besparen werd nogal eens gewerkt met een
strokenfundament. Dat is een fundament met open tussenruimtes. De extra dikte van de
fundamentstrook aan de buitenkant geeft aan dat deze open ruimtes waren overspannen met
gewelven zoals die nog bewaard zijn gebleven in onder meer Pompeji en capitolia in Noord-Afrika. Op
die manier werd op efficiënte wijze een flinke verhoging geschapen en ontstond tevens een
brandveilige ruimte voor de tempelschatten. De karakteristieke driedeling van het fundament kende
twee verschillende verschijningsvormen. Bij de eerste was het middendeel het fundament voor de
cella, het tempelhuis. De buitenste fundering was dan de basis voor een zuilengalerij rondom. Bij de
andere variant vulde de cella de volle breedte en was verdeeld in drie ruimtes, de middelste en
grootste voor de oppergod Jupiter, en de andere twee voor zijn vrouw Juno en dochter Minerva. In de
praktijk waren de scheidingswanden tussen deze drie tempels dun uitgevoerd, of bestonden ze uit
zuilen. En regelmatig is de cella een gezamenlijke ruimte met alleen afzonderlijke beeldnissen.1415
Genoemde bouwwijze leverde een zeer karakteristieke plattegrond op die in Germania Inferior bekend
is uit onder meer Keulen en Xanten. Die twee voorbeelden zijn van extra belang omdat het goed
mogelijk is dat de bouwers in Voorburg zich hebben laten inspireren door het Capitolium in de
provinciehoofdstad Keulen en/of de het dichtstbij gelegen grote stad Xanten.1416
Zoals in hoofdstuk 5 besproken, vormde het Capitolium in de vroeg-Romeinse periode veelal een
vast bestanddeel van het forum. Maar in de loop van de 1e eeuw kwam de tempel steeds vaker
daarvan los te staan.1417 Wel stond de tempel veelal in een aangrenzende insula zoals goed zichtbaar
is in Xanten waar Capitolium en forum in twee aangrenzende insulae zijn opgegraven. Uitzonderlijk is
de situatie in Keulen waar het Capitolium aan de rand van de stad is gebouwd.1418 De vier insulae die
direct aan de Voorburgse foruminsula XIII grenzen, komen het meeste in aanmerking als standplaats
van een Capitolium. Daarvan valt de westelijke insula VIII af omdat daar huizen stonden. Ook de
zuidelijke insula XIV valt af omdat daar de insteekhaven lag. Daarmee blijven de oostelijke insula XVIII
en de noordelijke insula XII als belangrijkste kandidaten over. De oostelijke insula is gezien de ligging
een goede mogelijkheid, maar bij gebrek aan opgravingen valt er verder weinig van te zeggen. Dat is
anders met insula XII waar in 1980 en 1984-85 zware fundamenten zijn gevonden. Die zouden gezien
hun imposante afmetingen te maken kunnen hebben met een Capitolium.
In het voorjaar van 1980 lag bij een waterleidingsleuf in de volkstuinen over ongeveer twintig
meter lengte een grote hoeveelheid breuksteen op de kant.1419 Ongeveer halverwege de partij
breuksteen is loodrecht op de waterleidingsleuf over een breedte van circa twee decimeter in een
smal sleufje de teelaarde verwijderd.1420 Op enkele decimeters onder het maaiveld bevond zich een
hechte massa breuksteen met veel grote brokken leiachtige steen met een grijsgroenige kleur. De
bovenkant van dit fundament kon in het korte dwarssleufje over een lengte van circa drie meter
gevolgd worden. In de winter van 1984-1985 werd op de plek waar in het zuiden de verspreiding van
losse breukstenen eindigde, onder auspiciën van de ROB een kleine proefsleuf aangelegd (afb. 15.3
en 15.4 bij B).1421 In het een halve meter brede sleufje kwam een circa drie meter breed fundament
tevoorschijn. Het brede fundament leek ongeveer parallel aan de cardo maximus te lopen hoewel in
het smalle sleufje geen exacte richting viel te bepalen. Op ruim vijf decimeter onder het maaiveld lag
de onderkant van het fundament op het schone zand. Het fundament was op de meeste plaatsen
slechts tot circa tweeënhalve decimeter hoogte bewaard en bestond net als in 1980 uit leiachtige
breukstenen met een grijsgroenige kleur. Het maaiveld ligt hier ruim een halve meter boven NAP
zodat de onderkant van het fundament iets beneden NAP lag. Reuvens vond hier in de buurt in insula
VIII het Romeinse maaiveld op ruim een meter boven NAP, zodat het fundament oorspronkelijk net als
onder meer bij de Heliniumpoort ruim een meter in de grond stak. Er zijn geen heipalen gevonden. Dat
is niet vreemd omdat bij de stadsmuur bleek dat voornamelijk dichter bij het Kanaal van Corbulo
heipalen zijn gebruikt omdat het terrein daar lager lag en de grond minder stevig was (afb. 2.11). Op
de plek bij het proefsleufje kon daarentegen op het vaste zand van de strandwal worden gebouwd.
Zand vormt een zeer goede ondergrond, een fundering ‘op staal’ zoals Vitruvius dat al adviseerde.1422
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De breedte van ongeveer drie meter is zeer bijzonder, zeker in het steenarme Forum Hadriani.
Dergelijke brede fundamenten zijn in het noorden met name bekend van klassiek-Romeinse podiumtempels. Bij de vierkante Gallo-Romeinse tempels waren de fundamenten minder zwaar. Bij de
grootste Gallo-Romeinse tempel uit de regio, die van Elst, was het fundament 1,8 tot 2 meter
breed.1423 Zwaardere fundamenten hebben veelal betrekking op de zware fundamenten van een
podium van een klassieke tempel. Vaak wordt een verband gelegd met een functie van capitolium
hoewel bewijzen daarvoor niet altijd even hard zijn. Een voorbeeld is de inclusief trap circa 29,5 bij 41
meter grote Capitolijnse tempel in Keulen met 3,5 meter dik opgaand muurwerk op een nog iets
breder fundament.1424 In Xanten stond een nog iets grotere tempel van 30 bij 50 meter (inclusief trap)
met een 3 tot 3,6 meter breed fundament.1425 Vaak waren Capitolia gericht op het oosten, de plek van
de opgaande zon. Indien de Voorburgse tempel ook op het oosten was gericht, keek deze niet uit op
het forum. Dat is geen bezwaar omdat dit bijvoorbeeld in Xanten ook niet het geval was. De tempel
was dan in dezelfde richting gebouwd als de decumanus maximus. Dat in Voorburg in 1985 in
dezelfde insula een waterput tevoorschijn kwam, sluit een interpretatie als podiumtempel niet uit.1426
Zo zijn bij de tempelhoven in Empel, Elst-Westeraam en Maastricht ook waterputten opgegraven. Het
water was onder meer nodig voor wassingen en bijvoorbeeld het bereiden van te offeren voedsel.1427
Overigens lijkt de betreffende put pas op zijn vroegst in de 3e eeuw gedempt te zijn zodat niet zeker is
of hij tegelijk met de tempel is gebruikt.
De waterleidingsleuf waarnaast in 1980 de brokken steen lagen, liep ongeveer haaks op de
vermoedelijke lengterichting van de tempel, iets schuin. Gezien de lengte waarover de breukstenen uit
de grond waren gekomen, zou er een ongeveer twintig meter brede tempel gestaan kunnen hebben
(afb. 15.4). In 1985 werd aan de beide uiteinden van het toenmalige spoor van losse breukstenen
nader onderzoek gedaan (afb. 15.4 bij B en C). Het waren kleine proefsleufjes, één in het zuiden en
drie in het noorden. Het proefsleufje aan de zuidkant bevond zich circa 27 meter ten noorden van de
decumanus maximus.1428 Daarin kwam eerder genoemd circa 3,2 meter breed fundament tevoorschijn
dat ongeveer parallel aan de cardo maximus leek te lopen. Omdat de reeks van op de kant gelegde
breukstenen hier in 1980 zuidwaarts ophield, zou een zuidelijk fundament parallel aan de decumanus
maximus hier vlakbij gelegen moeten hebben. Dat kan betekenen dat de zuidelijke rand van dit
fundament, dat dan wellicht ook zo’n drie meter breed was, op ongeveer 24 meter van de cardo
maximus lag. Als de tempel inderdaad zo’n 20 meter breed was, resteerde in de richting van het
noorden tot de cardo 1 na de tempel nog ongeveer 30 meter tot aan de volgende weg, de decumanus
1. De insula was immers 74 meter breed. Dat zou verklaren waarom daar in de noordelijke
proefsleufjes geen sporen van zware fundamenten zijn gevonden. Het zuidelijkste punt van die
sleufjes lag namelijk net iets minder dan 30 meter van de decumanus 1.1429
Het zou betekenen dat de tempel niet in het midden van de insula ligt, maar zo’n drie meter
zuidelijker. Dat is goed mogelijk. Het is intrigerend dat ook het capitolium in Xanten circa drie meter uit
de hartlijn van de insula lijkt te zijn verschoven.1430 Drie meter is ongeveer de breedte van een
straatporticus zodat daar mogelijk de verklaring ligt. In het geval van Xanten is namelijk aan de
zuidkant zichtbaar dat het complex daar over de oppervlakte van de straatporticus is uitgebreid. Het
noordelijke deel is in Xanten slechts zeer fragmentarisch opgegraven, maar het kan goed zijn dat de
straatporticus aan die kant wel in gebruik moest blijven. Afgemeten aan de vrij beschikbare grond, ligt
de tempel dan wel in het midden. Hetzelfde is in Voorburg goed mogelijk indien de tempel drie meter
zou zijn opgeschoven naar de decumanus maximus. Langs die straat is bij de aangrenzende insula
VII de ruimte voor de straatporticus overbouwd door de nissen van de Reuvensbaden. Hetzelfde kan
dus ook bij de tempel in insula XII zijn gebeurd. Maar er kan evengoed bewust voor een excentrische
positie van de tempel zijn gekozen. Het valt namelijk op dat in Xanten de zogeheten Haventempel ook
een paar meter zijwaarts is opgeschoven. Het gaat om een in formaat vergelijkbare tempel van circa
24 bij 36 meter op een drie meter hoog podium.1431 Deze tempel is omgeven met een enigszins scheef
tempelhof. Die schuine vorm is een verschijnsel dat ook bij andere tempelcomplexen voorkomt maar in
de literatuur opmerkelijk genoeg niet of nauwelijks aandacht krijgt. Voorbeelden zijn vergelijkbare
scheefhoekige ommuringen van tempelterreinen in Elst Westeraam, Xanten en Trier (afb. 15.8). Verderop
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in dit hoofdstuk bij de bespreking van de tempels, komen scheefhoekige gebouwtjes ter sprake die in
insula IX in Voorburg en elders zijn opgegraven. Een verklaring zou kunnen zijn dat daarmee de
beperkingen van de mens werd gesymboliseerd ten opzichte van de oppermachtige goden.1432
Een tempelbreedte van circa 20 meter was 2/3 van de breedte in Xanten en Keulen (circa 30
meter). Gezien de lagere stadsrechtelijke status van Forum Hadriani is dat goed denkbaar. Dat de
tempel in de breedte ruim een kwart (25 procent) van de beschikbare ruimte inneemt (20 van de 74
meter), is eveneens denkbaar. In Xanten was het ook ongeveer 25 procent en in Keulen ruim 40
procent. Bij een tempelbreedte van circa 20 meter valt eveneens een geloofwaardige verhouding van
de strokenfundering te reconstrueren. Tussen de twee buitenste fundamenten van ieder 3 meter
breedte, bevond zich een tussenruimte van 14 meter. Die werd bij dit type tempel door twee smallere
muren onderverdeeld in drie evenwijdige vertrekken. Daarbij neemt de middelste ruimte in zowel
Xanten als Keulen ongeveer de helft in beslag en de andere twee ieder ongeveer een kwart. 1433 De
fundamenten van de tussenmuren zijn in Xanten ongeveer 2,1 meter breed, vergelijkbaar met het
beeld in Keulen. Voor de open ruimtes bleef dan tussen de fundamenten nog zo’n 10 meter over,
waarvan ongeveer de helft voor de middelste (5 meter). Een halfrond tongewelf was het hoogst boven
de breedste ruimte. Dat was hier de middelste ruimte die goed zou zijn voor een booghoogte van 2,5
meter (de halve breedte).
Inclusief betonnen vloer komt het podium dan minimaal zo’n drie meter boven de onderkant van
het fundament uit. Omdat het fundament naar schatting ruim een meter diep was, zou het podium
minimaal zo’n twee meter boven het Romeinse loopniveau uitsteken. Dat is goed mogelijk. In NoordAfrika varieert de hoogte van het podium van goed bewaard gebleven capitolia tussen de 2 en 6
meter. Voor het Capitolium van Xanten is een hoogte van bijna 4 meter gereconstrueerd. Voor de
kleinere haventempel in Xanten, die 24 meter breed was, zijn er aanwijzingen voor een circa 3 meter
hoog podium. Naar evenredigheid zou dat in Voorburg zo’n 2,6 tot 2,7 meter geweest kunnen zijn.1434
Dat laatste kan kloppen met de beschikbare ruimte voor de trap aan de voorzijde. Bewaard gebleven
traptreden van capitolia zijn vaak 18 tot 20 centimeter hoog met een bescheiden stijging van 1 op
1,8.1435 Om 2 meter hoogte te overbruggen was bij die verhoudingen 3,6 meter voor de trapbasis
nodig, en voor een hoogte van 2,7 meter was de trapbasis 4,8 meter. Verderop wordt een
tempellengte van circa 25 meter gereconstrueerd. Zowel in Keulen als Xanten wordt ongeveer een
vijfde van de lengte van de tempel voor de trapwangen gebruikt. Dat zou in dit geval ongeveer 5 meter
lange trapwangen opleveren. Daarin zou de trapbasis goed passen. Een twee tot ruim tweeënhalve
meter hoge trap zou een tiental treden tellen.
Nu de proporties in de breedte een consistent beeld opleveren, is het vervolgens de vraag of dat
ook in de lengte het geval is. De positie ten opzichte van de westelijke rand van de insula is
afhankelijk van een datering van de tempel vóór of na het verplaatsen van de rand van de cardo
maximus. Omdat Forum Hadriani bij de stichting waarschijnlijk nog geen stadsrechten bezat, is bij het
ontwerp waarschijnlijk geen rekening gehouden met een capitolium. Direct na het midden van de 2e
eeuw, na het verlenen van stadsrechten, was er daardoor waarschijnlijk onvoldoende plek. Indien de
constructie uit deze fase van Forum Hadriani zou dateren, bood de betreffende insula in de
veronderstelde lengterichting van de tempel een ruimte van waarschijnlijk zo’n 150 voet (circa 45
meter). Dat zou erg weinig zijn. Dergelijke tempels waren namelijk veelal langer dan breed. Inclusief
trap een lengte/breedte-verhouding van 5 op 4 (125 procent) lijkt het minimum. Bij de tempel in Xanten
was het 4 op 3 (133 procent) en in Keulen zelfs 5 op 3 (166 procent). Die verhoudingen leveren bij
een breedte van 20 meter een lengte op tussen de 25 en 33 meter. Daarmee zou de Voorburgse
tempel ruim de helft tot driekwart (56 tot 73 procent) van de insulalengte in beslag hebben genomen.
In zowel Xanten als Keulen is dat slechts zo’n 40 procent, wat ook het percentage is in bijvoorbeeld
Ostia.1436 De overige 60 procent was daar nodig om achter de tempel nog wat ruimte vrij te houden.
En vooral aan de voorzijde moest er bij het altaar voldoende plaats zijn voor de ceremoniële
handelingen. Het is daarom veel aannemelijker dat een tempel van het gereconstrueerde formaat in
de uitgebreide insula XII stond zoals die waarschijnlijk in het begin van de 3e eeuw ontstond. Dat het
Voorburgse capitolium pas in het begin van de 3e eeuw werd gebouwd is goed mogelijk. De dankzij
inscripties goed gedateerde capitolia uit Noord-Afrika zijn meestal ook pas in het laatste kwart van de
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2e eeuw gebouwd of nog later in de 3e eeuw. Het capitolium werd vaak pas gebouwd in een fase dat
veel andere openbare gebouwen al gereed waren.1437
Het bouwen van de tempel nadat insula XII was uitgebreid, levert veel beter te begrijpen
verhoudingen op. Bij gelijke breedte had die insula waarschijnlijk een grotere lengte van circa 200 voet
(60 meter). Als de tempel net als in Keulen, Xanten en Ostia zo’n 40 procent van de lengte innam, was
dat zo’n 24 meter. Dat is zeer goed denkbaar. De beoogde lengte/breedte verhouding kan 5 op 4 zijn
geweest. De lengte van de tempel bedroeg dan circa 25 meter (42 procent van de insulalengte). Het
in 1985 waargenomen fundament zou in dat geval afkomstig zijn van de achterzijde van de tempel. De
afstand van dit fundament tot de nieuwe rand van de cardo maximus is ongeveer 13 meter. Dat zou bij
een 25 meter lange tempel betekenen dat er aan de voorzijde van de tempel circa 22 meter ruimte
was. Dat is 88 procent van de lengte van de tempel. Dat is goed denkbaar omdat dat percentage valt
binnen de marge van de circa 75 procent in Keulen en de vrijwel 100 procent in Xanten. Bovendien
zou het fundament grotendeels ten oosten van het hoofdpad van de volkstuinen liggen. Langs dat
hoofdpad in 1980 ook een waterleidingsleuf getrokken maar er is niet zo’n grote hoeveelheid
breuksteen gevonden. Die waterleidingsleuf zou dan aan de oostzijde net voor het tempelfundament
langs zijn gegaan. Met een formaat van circa 20 bij 25 meter (500 vierkante meter) zou de tempel
ongeveer een tiende van het oppervlak van insula XII innemen die waarschijnlijk 60 bij 74 meter (200
bij 250 voet) groot was (4440 vierkante meter). De tempels op het Maasplein in Nijmegen namen
bijvoorbeeld een vergelijkbaar deel in (7 procent).1438
Bij een dergelijke belangrijke tempel hoorde een ommuring van de tempelhof (temenos). Zo’n
afscheiding schermde de heilige plaats af van het gewone leven en het stadslawaai dat ceremonieën kon
verstoren.1439 In Keulen waar bij het Capitolium de ruimte beperkt was, lijkt sprake van een eenvoudige
variant met een enkele muur met nissen en een porticus bij de ingang. Bij het grotere complex in
Xanten is sprake van een ongeveer veertien meter brede omgang rond de tempelhof. Een in 1985 in
Voorburg in een ruim twee meter lang proefsleufje gevonden fundamentspoor doet sterk denken aan
een vergelijkbaar spoor in Xanten waar een zijvleugel aansluit op een hal aan de voorzijde (afb. 15.4
bij C). Het zou kunnen duiden op een ongeveer even brede zijvleugel als in Xanten.1440 Het gaat om
een hoek of een T-vorm aansluiting van een ongeveer een meter breed spoor. Interessant is dat het
zich op een plek bevindt waar de muur in Xanten ook zo’n T-vorm vertoont. Het zou gezien de afstand
tot de rand van de insula kunnen betekenen dat zich aan de westkant van het complex een ongeveer
tien meter brede voorhal bevond die zich over een groot deel van de insula uitstrekte (afb. 15.4). Zo’n
hal kon een visuele verhulling bieden van het feit dat de achterzijde van de tempel er slechts zo’n drie
meter vanaf stond. Mogelijk werd de achterzijde op die manier uit het zicht gehouden en was er vanuit
de hal aan weerszijden een deur naar de tempelhof. Aan de beide zijkanten bevond zich dan een
omgang die ongeveer even breed was als in Xanten en net als daar tegen de hal was aangebouwd. In
1985 is in het westen vlak langs de rand van de cardo decumanus een fundamentspoor gevonden.
Het was zo’n anderhalve meter breed en lijkt parallel aan de cardo maximus gelopen te hebben zodat
het van de westelijke gevel van de hal afkomstig kan zijn.1441 Het is daarbij een goede mogelijkheid
dat er een ingangspartij over de straat is uitgebouwd omdat er hier tegenover het badhuis extra ruimte
beschikbaar was. Ook in Keulen lag de ingang aan de achterzijde van het Capitolium. De opvallend
brede open ruimte voor het badhuis zou met zo’n belangrijke ingang verklaard zijn. Maar deze
reconstructie is hoogst onzeker. De twee fundamentsporen zijn in zeer kleine proefsleufjes
waargenomen. Bovendien is onzeker uit welke periode ze stammen en kunnen ze dus evengoed tot
een ander bouwwerk behoren.
Op basis van de hypothetische plattegrond valt op hoofdlijnen een reconstructie van de tempel te
geven. De vraag of een geloofwaardige reconstructie mogelijk is, vormt een extra toets op de
interpretatie als tempel. Het zou gaan om een capitolium met een fundament van circa 20 bij 25 meter.
Er valt rekening te houden met een versnijding van een paar voet. Gezien de onzekerheden uitgaand
van afgeronde voetmaten, zouden de bovengrondse afmetingen dan circa 65 bij 80 voet geweest
kunnen zijn (19,2 bij 23,7 meter). In Xanten en Keulen nam de cella ongeveer de helft van de totale
lengte van de tempel in, de trap meegerekend.1442 Bij die proporties zou de cella ongeveer 65 bij 40
voet groot zijn. Zeer beeldbepalend is het aantal zuilen aan de voorzijde. Dat was altijd een even
aantal om te voorkomen dat er een middelste zuil voor de deuropening stond. Bij genoemde breedte
valt te denken aan een variant met vier zuilen (tetrastyle), zes zuilen (hexastyle) of acht zuilen
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(octastyle). In Keulen en Xanten wordt een achtzuilig capitolium verondersteld.1443 Dat levert ook in
Voorburg een geloofwaardige reconstructie op. Een belangrijk aanknopingspunt is de vuistregel dat bij
capitolia de zuilhoogte ongeveer driemaal de podiumhoogte is. Bij een 7 tot 9 voet hoog podium levert
dat naar boven afgerond 30 voet hoge zuilen op.1444 Capitolia waren bijna altijd uitgevoerd in de
Korinthische stijl, wat betekent dat de zuildikte ongeveer een tiende van de hoogte bedraagt, in dit
geval 3 voet. Vitruvius stelt dat de ruimte tussen de zuilen (zuilafstand ofwel intercolumnium) minimaal
anderhalf maal de zuildikte moet bedragen en maximaal drieënhalf maal.1445 Dat zou hier dus op 4,5 tot
10,5 voet uitkomen. Dat is goed mogelijk. Bij een ongeveer 65 voet breed podium blijft na aftrek van acht
zuilen van 3 voet elk, voor de tussenruimtes nog 41 voet over. Dat is nagenoeg 6 voet per zuilafstand
ofwel twee zuildiktes. De hoogtematen leveren bij deze variant ook harmonieuze proporties op. Het
bovengestel met onder meer het fries nam ongeveer een kwart van de zuilhoogte in ofwel 7,5 voet. 1446
Bij de gebruikelijke dakhoek van circa 20 graden was een 65 voet breed dak nog eens ruim 10 voet
hoog. Daarmee kwam de hoogte vanaf het podium tot de nok uit op ongeveer 50 voet. Vitruvius
adviseert voor langwerpige ruimtes een hoogte gelijk aan de halve som van lengte en breedte. De
cella was circa 65 bij 40 voet groot en volgens de regel van Vitruvius dus ongeveer 50 voet hoog. Dat
past goed bij de gereconstrueerde dakhoogte. Inclusief het podium kwam de totale hoogte uit op
ongeveer 60 voet. Dat is 92 procent van de breedte. Ook dat is geloofwaardig omdat voor het Capitolium
van Xanten een hoogte van 80 tot 100 procent van de breedte wordt gereconstrueerd.1447
De variant met vier zuilen is veel minder aannemelijk. Bij vier zuilen ontstaan grote zuildiktes om te
voorkomen dat de afstand tussen de zuilen te groot wordt. Bij de maximaal volgens Vitruvius toegestane
zuilafstand van drieënhalve zuildiameter, nemen de vier zuilen in totaal 14,5 zuildiktes in beslag.1448 Op
een podiumbreedte van 65 voet zouden de zuilen dan 4,5 voet dik zijn en zo’n 45 voet hoog. Dat laatste is
ver boven de norm van driemaal de podiumhoogte. Een variant met zes zuilen is wel denkbaar. Zes
zuilen van ieder 3 voet nemen dan 18 voet in. De resterende 47 voet moet worden verdeeld over vijf
zuilafstanden die dan dus bijna 10 voet meten. Dat is net iets minder dan drieënhalve zuildikte en nog net
binnen de norm van Vitruvius. Hexastyle (zes zuilen) en octastyle (acht zuilen) zijn dus beide mogelijk.
Voor de octastyle versie pleit vooral dat daarmee het voorbeeld van de Capitolia in Keulen en Xanten het
beste werd nagevolgd. Daarbij kende de klassieke podium-tempel twee varianten: de eenvoudige
prostylos tempel met alleen aan de voorzijde zuilen en de peripteros met zuilen rondom. Bij Capitolia
komen beide voor.1449
Ten behoeve van bijvoorbeeld computerreconstructies kunnen de details nog verder worden
berekend. De hoogte van de godenbeelden bedraagt vaak ongeveer de helft van de celladiepte, wat hier
ongeveer 20 voet (6 meter) hoge beelden zou opleveren. Dat lijkt imposant, maar veel bewaard gebleven
beelden van Capitolia zijn tussen de zes en zeven meter hoog. De toegang tot de cella is veelal ruim drie
meter breed en kan net zo hoog zijn als de beelden. Vaak waren er aan de zijkant of achterkant aparte
deuren naar de gewelven onder de tempel.1450 Entgartner constateert voor de zuilenhof rondom het
capitolium in een aantal gevallen een verhouding waarin de hoogte van die porticuszuilen tweemaal de
podiumhoogte is ofwel 2/3 van de hoogte van de zuilen van het Capitolium. Dat zou in dit geval ongeveer
zes meter hoge porticuszuilen opleveren. Vaak was de zuilafstand bij een porticus gelijk aan de hoogte en
breedte. Voor een ongeveer zes meter brede porticus is rondom insula XII voldoende ruimte. Het altaar
was in onder meer Pompeji in de trap ingebouwd. Maar dat vereiste een extra brede trap. In de
reconstructie is er voldoende plaats in de ruimte voor de tempel. Bij de haventempel in Xanten bevond het
basement van het altaar zich ongeveer halverwege het plein, wat in dit geval ruim tien meter vóór de trap
van de Voorburgse tempel zou zijn.1451 In de volkstuinen is in 1985 in de buurt van het mogelijke
Capitolium ook een waterput gevonden met daarbij onder meer een aantal blokken bewerkt tufsteen die
van het comoplex afkomstug kunnen zijn, hoewel dat niet bewezen is. Vier stuks wekken de indruk dat de
steenhoogte ongeveer 10 centimeter was (circa 1/3 voet) met zoals gebruikelijk een varierende
steenbreedte van onder andere 15, 15,5, 19 en meer dan 19 centimeter. Een naar achteren taps
toelopend exemplaar, een bekende vorm van de tufstenen bekleding van muren met een mortelkern, was
17,5 centimeter diep. Met de veel voorkomende muurbreedte van ongeveer 2 voet zou de mortelkern dan
circa een kwart meter bred zijn geweest, en meer bij een nog grotere muurdikte.1452
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Zoals gezegd is het met de beperkte gegevens verre van zeker dat de sporen in insula XII inderdaad
van een capitolium zijn. Gezien de centrale ligging van de sporen naast vermoedelijk het forum, is het
waarschijnlijkste alternatief dat het om een podiumtempel voor de keizercultus gaat. En ook een
vermenging van de Capitolijnse Trias en de keizercultus valt niet geheel uit te sluiten. Aan het eind van de
2e eeuw, kort voor de periode waarin het complex gezien de omvang mogelijk is gebouwd, werd de
scheidslijn namelijk steeds minder duidelijk.1453 En mede op basis van de in Voorburg opgegraven altaren
voor de Genius Loci, valt ook te denken aan een heiligdom voor de beschermgeest van de stad, en wel in
combinatie met de Capitolijnse Trias. In beide gevallen zou het geen echt capitolium zijn en kon de
oriëntatie op het oosten worden losgelaten, iets wat overigens incidenteel ook bij capitolia het geval was.
Een oriëntatie op het forum is een aantrekkelijk alternatief, temeer omdat dat ook de lengterichting van
insula XII lijkt te zijn. Maar het in 1985 waargenomen fundament ligt dan wel erg westelijk. De afstand tot
de westelijke rand van de insula bedroeg zo’n 13 meter. Bij een symmetrische ligging zou de tempel 34
meter breed zijn. Dat is nog breder dan de Capitolia van Xanten en Keulen, wat zeer onwaarschijnlijk is.
Daarmee is nog niet uitgesloten dat het brede fundament niets met een tempel van doen heeft en een
kleinere tempel, of een heel ander gebouw, nog op ontdekking wacht. Gezien het grote formaat zou nondestructief onderzoek mogelijk meer inzicht kunnen opleveren.
Een plek voor de keizercultus
Het is zeer aannemelijk dat in de civitashoofdplaats Forum Hadriani ook de keizercultus zijn plek had.
Mogelijk heeft stichter Hadrianus daar al een rol in gespeeld, of is hij er na zijn dood als vergoddelijkte
stichter geëerd. Activiteiten rond de keizercultus worden doorgaans in het centrum van de stad
gelokaliseerd.1454 Genoemd is al de mogelijkheid van een tempel in de eerder besproken insula XII. Maar
ook bij het forum zelf konden de nodige activiteiten plaatsvinden, bijvoorbeeld in de basilica.1455
Twee altaren uit Voorburg verwijzen naar de keizercultus, maar een exacte vindplaats is niet bekend.
Nog bewaard in het Rijksmuseum van Oudheden is de inscriptie die op 15 november 1624
tevoorschijn kwam.1456 Het in twee stukken gebroken altaar van grijze kalksteen weegt 166 kilo. Het
altaar is 87 centimeter hoog en 25 centimeter dik. De breedte varieert tussen 45 centimeter (basis) en
34 centimeter (tekstvlak). Met de tekst spraken de twee oprichters nadrukkelijk hun loyaliteit aan het
keizerlijk huis uit.1457 De formulering (I)n H(onorem) D(omus) D(ivinae) is kenmerkend voor de
provincie Germania Inferior. In Brittannië komt deze formule bijvoorbeeld niet voor.1458 De
vermoedelijke handelaren kwamen dus mogelijk uit de provincie Germania Inferior, maar de
formulering kan ook een lokale steenhouwer bepaald zijn. De tekst luidt1459:
[I]N H(onorem) D(omus) D(ivinae)
GENIO COLLE
GI PEREGR(inorum)
VLP(ius) DECEM
BER ET VER[E]
CVND(us) COR
NVTVS D(ono) D(ederunt)
In vertaling: “Ter ere van het goddelijke (keizerlijk) huis, aan de beschermgeest van het genootschap van
vreemdelingen hebben Ulpius December en Verecundus Cornutus (dit altaar) ten geschenke gegeven.
Het andere altaar dat naar de keizercultus verwijst, kwam in de 16e eeuw tevoorschijn tijdens het
ploegen van een stuk land op een onbekende plek in Voorburg (afb. 1.2). Helaas is de steen
verdwenen. Hij wordt voor het eerst vermeld door Junius in zijn in 1588 postuum verschenen boek dat
rond 1575 was afgerond. De steen bevond zich destijds nog in Rijswijk dankzij Henri Croesinek, heer
van Benthuisen.1460 De door Junius weergegeven tekst is waarschijnlijk door hemzelf gelezen en
betrouwbaar. Het gaat om een priester van de keizercultus. Deze cultus was gericht op een
loyaliteitsbetuiging aan de zittende keizer, en verering van zijn voorgangers die bij hun dood waren
vergoddelijkt. De seviri augustales waren voor de dagelijkse dienst verantwoordelijk. Blijkens de ook in
Voorburg gehanteerde omschrijving (‘IIIIII vir Aug’) was het een zesmanschap. Aanvankelijk kon dit
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priesterschap uitsluitend door vrijgelatenen worden beoefend, maar later werden ook anderen
toegelaten. Het was geen dagtaak, maar een eervolle nevenfunctie die vaak voor het leven werd
vervuld.1461 Het ging in dit geval overigens om een priester uit Xanten die mogelijk op werkbezoek was
in Voorburg. De tekst luidde1462:
DIANAE
IVNIANIVS
AMABILIS
IIIIII VIR(sevir)
AVG(ustalis) C(oloniae) V(lpiae) T(raianae) EX
IVSSV IPSIVS
L(ibens) M(erito)
In vertaling: Aan Diana (heeft) Junianius Amabilis, sevir Augustales in Colonia Ulpia Traiana, op haar
eigen bevel (dit altaar gewijd) gaarne en met reden. Diana was de godin van de jacht, een vooral bij
de elite populair tijdverdrijf.
Hoewel de twee besproken altaren verwijzen naar de keizercultus, vormen ze geen bewijs voor
het bestaan van een aparte tempel voor die cultus.
Het zuidelijke complex (afb. 15.5-15.8)
In Voorburg lag in insula IX aan de westelijke kant van de cardo maximus, tegenover de insteekhaven,
een door Reuvens opgegraven complex van stenen gebouwen (afb. 15.5). Ten noordwesten van deze
sporen, met een kleine overlap, is in 2007-2008 een 972 vierkante meter grote opgravingsput
vrijgelegd.1463 Verder is er misschien een verband met de vermoedelijk rituele depositie die door het AAC
in het noordwesten van de insteekhaven langs de oeverconstructie is aangetroffen. Het gaat om een
opvallende concentratie van delen van bronzen vaatwerk, zilveren munten en sieraden zoals ringen
met gemmen, waarvan in ieder geval een deel uit de periode 150-225 na Chr.1464
Daarvoor had Bogaers in 1966 daar al een circa veertig meter lange proefsleuf onderzocht in de tijd
dat het terrein nog niet verstoord was door de bouw van het Meisjespaviljoen dat recent is vervangen
door een appartementencomplex, de directe aanleiding voor de opgraving van het AAC. Reuvens had het
door het AAC opgegraven terrein al onderzocht met ruim anderhalf meter brede parallelle sleuven met
smalle tussendammetjes voor zijn meetlijnen. Aan de zuidelijke en oostelijke rand van de opgravingsput
van het AAC, had Reuvens de stenen fundamenten opgegraven. Op die plek waren zijn sleuven minder
systematisch en primair ingegeven door het vrijleggen van de fundamenten. Het onderzoek van Reuvens
en Bogaers is van groot belang omdat in hun tijd de sporen minder verstoord waren dan bij de opgraving
van het AAC. Daarom wordt hier vrij uitvoerig stilgestaan bij de reconstructie van wat Reuvens en
Bogaers hebben waargenomen. Belangrijk daarbij is ook de plaatsbepaling van de sporen van Reuvens
omdat daarover geen eenduidig beeld bestond. Van het onderzoek van het AAC waren hoofdzakelijk
enkele tussentijdse vlaktekeningen beschikbaar, zodat het definitieve opgravingsverslag wellicht
belangrijke aanvullingen oplevert.
Aan het slot van hoofdstuk 10 is bij de bespreking van mogelijke woonhuizen in insula IX al ingegaan
op het bodemprofiel zoals dat door Reuvens werd beschreven en in 1966 in de sleuf van Bogaers nog
deels zichtbaar was. Dat is een belangrijk gegeven omdat sindsdien met de bouw van het
Meisjespaviljoen veel is verstoord zoals bleek bij de opgraving van het AAC in 2007-2008. Het maaiveld
lag hier in de tijd van Reuvens ongeveer een meter boven NAP. De eerste vier voet (1,25 meter) was
volgens Reuvens verstoord, de eerste twee voet vrij recent en de volgende twee voet volgens Reuvens in
de 17e en 18e eeuw “bij de uithaaling der fundamenten”. Daarvan getuigde de spadesteken waarvan
Reuvens het profiel tekende. 1465 Op circa vier voet beneden het maaiveld, dus ongeveer een kwart meter
beneden NAP, trof Reuvens in het algemeen het restant van de Romeinse bewoningslaag aan. In het
profiel van Bogaers was zichtbaar dat de bovenkant van de dammetjes tussen de sleuven van Reuvens
inderdaad op ruim een kwart meter beneden NAP lag. In de bewoningslaag trof Reuvens een laag asch
die in het profiel van Bogaers zichtbaar is als een donkere band, op circa 0,5 tot 0,6 meter beneden NAP.
Deze is in het profiel aangeduid als een “kleiig bandje.” Onder de bewoningslaag vond Reuvens klei. In
hoofdstuk 2 is aangegeven dat de top van de strandwal hier vanaf de Vliet bezien ongeveer een meter
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opliep vanaf een niveau van 1,8 meter beneden NAP bij de laagte langs de Vliet. Ter hoogte van de
noordkant van het zuidelijkste door Reuvens opgegraven gebouw, bij het zuidelijk beginpunt van het
profiel van Bogaers, bevond de top van de strandwal zich ongeveer 1,6 meter beneden NAP. Vervolgens
liep in dat profiel de eerste vijftien meter het zand in het profiel vrij steil op tot circa 0,9 meter beneden
NAP. Vanaf daar liep het zand in de richting van het noordelijke uiteinde van het profiel nog zeer
langzaam verder op naar circa 0,8 meter beneden NAP. Tot het begin van de 2e eeuw was er een laag
klei aangespoeld waarvan de top op ongeveer 0,7 meter beneden NAP lag (laag E, D1 en D2, tabel 2.1).
De bovenste natuurlijke kleilaag D2 was ongeveer een decimeter dik en in het noordelijke deel van het
profiel de enige natuurlijke kleilaag die zover kon obslibben. De andere twee oudere lagen E en D1 waren
alleen de eerste vijftien meter aanwezig.
Bij de bespreking van de mogelijke huizen in hoofdstuk 10, is aangegeven dat bij het onderzoek van
Bogaers in 1966 en het AAC in 2007-2008 hier waarschijnlijk sporen van percelen en ambachtelijke
activiteiten zijn gevonden. Hoewel er van het AAC nog geen eindpublicatie beschikbaar was, viel op basis
van de tussentijdse rapportage en sleuf van Bogaers al wel een beeld op hoofdlijnen te vormen.
Herkenbare wandgreppels hebben ongeveer dezelfde oriëntatie als het noordelijkere deel van Forum
Hadriani en dateren waarschijnlijk uit de 2e eeuw. Het lijkt te gaan om percelen die met de korte gevel
waren gericht op de hoofdweg (cardo maximus) en daar achter liggende insteekhaven. De hout-lemen
constructies hadden waarschijnlijk (deels) een pannendak en perceelbreedtes van ongeveer twintig en
dertig voet, vergelijkbaar met het beeld in insula II. Er waren onder meer sporen van metaalbewerking.
In het bovenste opgravingsvlak van het AAC lijkt ook de uitbraaksleuf zichtbaar van een stenen
rechthoekig gebouw dat al door Reuvens is opgegraven en waarschijnlijk het jongst was van de door hem
onderzochte stenen sporen. De sleuf van Bogaers uit 1966 lag iets ten westen van de door Reuvens
opgegraven stenen gebouwen waardoor de sporen in zijn profiel niet zichtbaar zijn. Daarna zijn de stenen
restanten waarschijnlijk bij de bouw van het Meisjespaviljoen uitgebroken. Aan de westkant is toen bij de
aanleg van een kelder zelfs tot op bijna het vaste zand gegraven. Uit de bouwput kwamen in de jaren
zestig onder meer wandschilderingen tevoorschijn. 1466 Die kunnen met openbare gebouwen zoals
tempels verband houden, maar kunnen ook bij andere constructies gehoord kunnen hebben.
Belangrijk aan het profiel van Bogaers was dat hij voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden behalve
de opbouw van de ondergrond, ook de sleuven van Reuvens kon intekenen toen deze nog niet verstoord
waren door de bouw van het Meisjespaviljoen (afb. 2.8). Dat blijkt cruciaal voor een exactere
locatiebepaling van de sporen van Reuvens. In het profiel van Bogaers was nog goed zichtbaar dat
ongeveer loodrecht op het wandprofiel een twintigtal evenwijdige sleuven van Reuvens aanwezig was
met ertussen ongeveer een voet brede dammetjes. In het begin van hoofdstuk 1 is aangegeven dat
Reuvens waarschijnlijk op deze dammetjes de meetlinten legde. De hart-op-hart afstand tussen de
dammetjes is namelijk in het profiel van Bogaers vrij constant vijf Rijnlandse voet (157,4 centimeter). En
op zijn grote overzichtskaart heeft hij een raster getekend met vierkanten van twintig bij twintig Rijnlandse
voet, een viervoud van de sleufbreedtes. In het hoogste opgravingsvlak van het AAC (vlak 5) zijn de
dammetjes deels nog zichtbaar. Ook dat is van groot belang omdat daarmee de oriëntatie van de
opgegraven stenen fundamenten is vastgelegd. In combinatie met het uitbraakspoor biedt dat de
mogelijkheid de sporen van Reuvens aan die van het AAC en de huidige topografie te koppelen. Dat is
belangrijk omdat Reuvens zelf problemen had met het vastleggen van de exacte oriëntatie van de stenen
gebouwen in wat toen een tuin was.1467 In maart 1834, aan het slot van zijn opgraving, concludeerde
Reuvens dat het ‘niet geheel onmogelijk is dat de gebouwen in den tuin enigszins anders geloopen
hebben dan het zich laat aanzien omdat de zuivere rigting der fundamenten niet zoo wel kan bepaald
worden”1468 Dat blijkt duidelijk uit eerdere schetsen in het dagboek waar hij de ligging van een deel
van de gebouwen verschuift en draait. Bij het centrale scheve gebouw, waarover verderop meer, staat
ook de opmerking dat de afstand van een middenmuur tot de westelijke slootkant 96 voet blijkt te zijn
en niet 90 voet zoals kennelijk eerder vastgesteld, een fout van 6 voet (bijna 2 meter).1469 Het meten
werd mogelijk bemoeilijkt doordat de resten in de moestuin lagen en “in de moestuin is het noodzakelijk
geweest om de vruchtbomen en heesters te sparen” aldus Reuvens.1470 Verder was het basispunt
kennelijk niet de nabijgelegen tuinmuur, maar het “met den sextant vroeger bepaald punt bij het brugje”
dat circa vijftig meter verderop lag. Dat was een vast punt zuidoostelijker bij het brugje naar het
koetshuis, een brugje waarvan het AAC in 2007-2008 het fundament terugvond in werkput 2. Na zijn
correctieschetsen besloot Reuvens in de zomer van 1832 vanaf het brugje een nieuwe meetlijn vast te
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leggen “om het meten makkelijker en zekerder te maken”.1471 De om de vijftig Rijnlandse voet
aangebrachte markeringen d1 tot en met d4 staan op zijn grote kaart. Zoals uitgewerkt in bijlage L
bevat de grote kaart meer sporen van de meetproblemen.
Het gaat bij een aantal onderdelen hoogst waarschijnlijk om een tempelcomplex met verschillende
bouwfasen. Zo’n fasering wordt vaak bij tempelcomplexen aangetroffen.1472 Niet alleen de vorm van de
individuele gebouwen wijst op een functie als heiligdom, maar ook de afwijkende oriëntatie ten opzichte
van het stratenplan van zowel de Domitiaanse nederzetting als Forum Hadriani. In bijvoorbeeld Nijmegen
en Xanten valt ook een aantal tempelcomplexen op door de afwijkende oriëntatie. Daarbij is de zogeheten
Matronentempel in Xanten een heel fraai voorbeeld omdat die tempel midden in een woonwijk stond en
via een bijna drie meter brede corridor tussen de woonhuizen door met de straat verbonden was.
Ondanks het gelijktijdige bestaan, had de Matronentempel een oriëntatie die afweek van die van de
omringende huizen en de rest van de Romeinse stad. 1473 Reuvens merkte al op dat het Voorburgse
complex gedraaid was ten opzichte van de andere door hem opgegraven resten van de Romeinse
nederzetting, zo schrijft hij in zijn opgravingsdagboek: “De fundamenten … hebben eene meer NO en ZW
righting in het algemeen dan die buiten den tuinmuur [=huizen insula VIII]. Ook lopen zij minder parallel en
regelmatig”.
Het overlappen van de stenen resten duidt op verschillende bouwstadia, wat Reuvens met afwijkende
kleurpatronen op zijn plattegrond heeft proberen aan te geven. Daarnaast zijn vier verschillende
oriëntaties te herkennen die waarschijnlijk bij verschillende bouwfasen aansluiten. Het bijzondere is dat in
het centrum een scheef bouwwerk staat dat drie van de verschillende oriëntaties lijkt te combineren (afb.
15.6). De noordelijke muur hiervan heeft dezelfde oriëntatie als de bebouwing van Forum Hadriani en lijkt
zo te verwijzen naar de stad als geheel. De zuidelijke muur heeft dezelfde oriëntatie als een complex ten
zuiden ervan, waaronder een gebouw dat gezien de vorm hoogst waarschijnlijk een tempel was. Tot slot
sluit de westelijke muur aan op de oriëntatie van een complex ten westen van het centrale gebouw.
Interessant is dat het centrale gebouw gezien de overlappingen een van de laatste toevoegingen lijkt te
zijn. Het lijkt of met de bouw de oriëntatie van oudere afgebroken complexen vastgehouden is. Een
buitenbeentje zijn de twee noordelijkste bouwwerken die een van de rest afwijkende oriëntatie hebben.
Het is een belangrijk gegeven dat in ieder geval een deel van de gebouwen in het tracé van de latere
wegen van Forum Hadriani lijkt te liggen (de cardo maximus en decumanus 4). Omdat de ligging van
deze wegen voornamelijk op extrapolatie is gebaseerd, blijft enige voorzichtigheid op zijn plaats. Maar
met de huidige gegevens is het toch het waarschijnlijkst dat een deel van de gebouwen dateert van voor
de stichting van Forum Hadriani. De locatie was uitermate geschikt voor een heiligdom omdat direct ten
oosten ervan de natuurlijke geul lag die later als insteekhaven is gebruikt. Voor schippers en andere
belanghebbenden was het belangrijk een offer te kunnen brengen om zo een behouden vaart te
bewerkstelligen. Beroemde voorbeelden van haventempels zijn de tempels voor Nehalennia aan de
monding van Schelde bij Colijnsplaat en Domburg. Meer dan tweehonderd altaren getuigen daar van de
offers door vissers, handelaren en zeelui.
In de Voorburgse geul zijn door het AAC vermoedelijk rituele deposities gevonden.1474 Misschien is er
al een eerste heiligdom gebouwd halverwege de 1e eeuw na de aanleg van het Kanaal van Corbulo. En
de plek kan daarvoor al een heilige betekenis hebben gehad zoals er wel vaker continuïteit is tussen
inheemse heiligdommen en Romeinse opvolgers. Verder dient rekening gehouden te worden met een
eerste Romeinse fase in hout waarvan Reuvens de sporen niet kon herkennen. Zo is in Elst-Westeraam
gebleken dat een rond 100 na Chr. gebouwde stenen tempel vanaf circa 40 na Chr., en mogelijk nog
wat eerder, voorgangers had met wanden van hout en leem.1475 Het herstel van de rust na de Bataafse
opstand kan in Voorburg eveneens een moment zijn geweest voor de oprichting van een heiligdom op
deze plek bij het water. Vervolgens was de vermoedelijke promotie van Voorburg tot provinciehoofdstad
rond 85 na Chr. een volgend logisch moment. En voorbeelden uit Nijmegen illustreren dat er ook in de tijd
van Trajanus (98-114 na Chr.) in religieuze bouwwerken geïnvesteerd kan zijn. Zelfs met de
vermoedelijke fasering is het dus denkbaar dat een aantal van de door Reuvens opgegraven stenen
gebouwen, of zelfs allemaal, van voor de stichting van Forum Hadriani dateren. Reuvens geeft zelf
nergens een aanwijzing voor de datering.
De twee scheve stenen gebouwen het dichtst bij de geul waren mogelijk het oudst. Op die basis
wordt dit deel hier met complex A aangeduid hoewel er geen aanvullende aanwijzingen zijn om die
chronologie te staven (afb. 15.5). Bij het grootste vertrek met vier scheven hoeken onderzocht Reuvens
drie hoekpunten met sleuven om vast te stellen dat de constructie los stond, wat werd bevestigd. In twee
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gevallen trof hij vier voet onder het maaiveld ‘witte klei’ wat op deze diepte mogelijk het restant van de
Romeinse bewoningslaag was.1476 De bovenkant van het fundament bevond zich ongeveer 0,1 meter
boven NAP, wat mogelijk hier het Romeinse loopniveau was in de tijd dat het gebouw werd gesloopt.1477
Aan het eind van hoofdstuk 10 is bij de bespreking van de huizen in insula IX aangegeven dat dit mogelijk
inderdaad hier het loonniveau was in de beginperiode van Forum Hadriani. Met het bepalen van de
exacte ligging had Reuvens problemen.1478 Verderop zal worden aangegeven dat dergelijke scheve
constructies bekend zijn uit religieuze complexen. Maar daarmee is een religieuze functie nog niet
bewezen.
De zuidelijkere stenen gebouwen vertonen zoals gezegd door overlappingen een onderlinge
chronologie. Op basis van die overlappingen en een zelfde oriëntatie, lijkt het zuidelijke complex hiervan
het oudst en wordt daarom met complex B aangeduid. Het herkenbaarst is het zuidelijkste gebouw met
de karakteristieke vorm van een podiumtempel waarvan de restanten in 1832 en 1833 zijn
opgegraven.1479 Dergelijke tempels hadden of een geheel massief podium of een podium dat bestond uit
een strokenfundament met open ruimtes ertussen. 1480 Dat laatste was hier het geval met ongeveer 1,25
meter brede strokenfundamenten “best(aand) uit graauwacke en roode steen”.1481 Het gebouw lijkt te
bestaan uit een voorportaal aan de westzijde met trap en erachter aan de oostzijde een rechthoekige
ruimte (afb. 15.7). Dit gebouw was dan met de voorzijde ongeveer op het westen gericht. Het 1,25 meter
brede strokenfundament is enigszins scheef. Het podium was 12,3 meter breed. De lengte van het
podium bedroeg inclusief trapwangen 13,2 meter (107 procent van de tempellengte) en exclusief
trapwangen 11,8 meter. (96 procent).1482 De voorhal nam ruim veertig procent van de lengte in beslag, de
vermoedelijke cella iets minder dan zestig procent. De trapwangen steken ongeveer 1,4 meter uit.1483 De
vondsten, waaronder “eenige stukken van eene grote kruik en een hoornen steentje van een spel”,
zeggen weinig over de functie van het complex.1484
De bovenkant van het fundament bevond zich volgens Reuvens op ongeveer NAP niveau,
namelijk 11 centimeter beneden NAP in de zuidoosthoek en 4 centimeter boven NAP in de
zuidwesthoek.1485 Daarmee is het mogelijk dat deze tempel ook dateert uit de periode van voor de
stichting van Forum Hadriani. Maar het lijkt erop dat deze resten in de opgravingsput van het AAC al
helemaal waren verdwenen. Dat duidt op een hogere ligging en daarmee jongere datering. Wat wel is
opgegraven zijn waterputten waarvan de datering dus cruciaal is voor de datering van de tempel.
Tempels van dit type stonden op een podium. Rekening houdend met enige overlap met het
fundament van het achterliggende portaal, was er ruim anderhalve meter ruimte voor de trap beschikbaar.
Bij de bespreking van het Capitolium is uitgegaan van een traphelling van 1 op 1,8.1486 Daarmee zou het
podium ongeveer een meter hoog zijn geweest. In het noordwesten waren tempels bij gebrek aan
marmer vaak bekleed met kalkstenen platen zoals die bijvoorbeeld bij de tempel van Elst en Empel zijn
opgegraven, waaronder een complete podiumplaat van circa twee bij twee voet.1487 Bij de opgraving van
BAAC in 2005 in Voorburg bevonden zich tussen vermoedelijk versleept Romeins bouwpuin resten van
kalkstenen platen met een dikte van negen centimeter.1488 Dat was een gebruikelijke dikte die ook heel
goed in het tempelcomplex van insula IX kan zijn toegepast.
Het valt op dat het gebouw in tegenstelling tot klassieke Romeinse tempels breder is dan lang.
Daarmee doet deze tempel enigszins denken aan een in Pompeji zeer goed bewaard gebleven Isistempel, een Is(a)eum. Deze is in Pompeji nog iets kleiner en heeft een breedte van ongeveer 8,5 meter
en een lengte van circa 7,5 meter. De westelijke oriëntatie van de Voorburgse tempel is mogelijk omdat
de oriëntatie bij Isis-tempels zeer verschillend was. Een voorbeeld met een vergelijkbare oriëntatie op het
westen is een tempel voor Isis en Sarapis in Gortyn op Kreta.1489 De aanwezigheid van een Isistempel
nabij een haven is goed mogelijk omdat Isis patroonheilige van de zeelieden was. De festiviteiten voor Isis
op 5 maart vielen in de Middellandse zee samen met de opening van het vaarseizoen. Apuleius beschrijft
uitvoerig een processie die eindigde bij een schip.1490
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De gelijkenis met tempels van Isis en Sarapis is interessant omdat op 7 juni 1624 op een onbekende
plek in Voorburg een inscriptie is opgegraven die getuigt van de verering van Isis en waarschijnlijk ook
Sarapis. De steen bevond zich aanvankelijk in Rijswijk, en later nog in Delft. Maar helaas is deze inscriptie
inmiddels verdwenen. Dankzij vermeldingen door Hegenitius (1630) en Boxhorn (1632) is toch nog een
en ander van het altaar bekend.1491 Zo was dit circa vier voet hoog, twee voet breed en een voet dik. Ook
is de inscriptie vrij nauwkeurig overgeleverd. Belangrijkste twistpunt is de vraag of in de eerste regel na
Jupiter ook de Egyptische naam Sarapis stond, zoals Hegenitius en Boxhorn aangeven.1492 Hees meent
dat de tekst van Hegenitius en Boxhorn een goed uitgangspunt is. In de eerste regel zou dan sprake zijn
van Jupiter Sarapis, een gelijkstelling van de Romeinse oppergod Jupiter met de Egyptische god
Sarapis.1493 Dat tezamen met Isis ook Sarapis werd aanbeden was zeer gebruikelijk. Vaak worden ze
beide in inscripties genoemd en regelmatig stond naast de tempel van Isis ook een heiligdom van
Sarapis.1494 De tekst van de Voorburgse inscriptie zou luiden1495:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) SARAPI
ISIDI FRVGIFERO
CAELESTI FORTVNA[ae]
BONO EVENTO
FELICITATI LARI
VIALI E(t) GENIO
LOCI L(ucius) LVCRETIVS
PAL(atina) FAVSTINIAN(us)
C(enturio) LEG(ionis) I M(inerviae) P(iae) F(idelis), PRO SE
SVISQ[VE ARAM] CONSAC(ravit)
In vertaling:
“Aan Jupiter Sarapis, de beste, de grootste en vruchtdragende, Isis, de hemelse Fortuna, de Goede
Afloop, het Geluk, de beschermer van de weg en de plaatselijke beschermgeest, heeft Lucius Lucretius
Faustinianus van de Palatijnse stam, centurio van het Eerste Legioen Minerva, loyaal en trouw, dit altaar
voor zichzelf en de zijnen gewijd”.
De verering van Isis en enkele andere goden bereikte Rome in de 1e eeuw voor Christus en
verspreidde zich verder via onder meer matrozen zodat de Isis-verering onder andere in havensteden
populair was. Zo stond in Londen aan het eind van de 1e eeuw een Isis-tempel en beschikte blijkens
inscripties Keulen ook over zo’n heiligdom.1496 Hadrianus stimuleerde de verspreiding en richtte onder
meer een Isis-tempel op in het Jordaanse Petra.1497 Dat deze cultus ook tot het Cananefaatse gebied
was doorgedrongen, illustreren Isis-beeldjes uit Den Haag, Valkenburg en mogelijk
Noordwijkerhout.1498 Verder is bij het onderzoek van BAAC in 2005 in Voorburg een bronzen buste
van Sarapis opgegraven.1499
De tempelcomplexen van Isis en Sarapis hadden een bijzondere vorm. Zo was er een apart
gebouw (pursatorium) waarin het Nijlwater werd bewaard, water dat cruciaal was bij de plechtigheden.
Ook werd deze tempel omgeven met een tuin die een speciale rol speelde in de ceremonie.1500 En het
tempelgebouw zelf had bewust een niet klassieke vorm. Zo zijn sommige Isis-tempels opvallend
breed.1501 Hees merkt op dat de Voorburgse inscriptie gezien de titel “pia fidelis” na 89 na Chr.
opgericht moet zijn. En de tekst is uiterlijk in het eerste kwart van de 3e eeuw opgesteld omdat het na
de algehele verlening van burgerrecht in 212 na Chr. vrij snel ongebruikelijk werd om de stam (tribus)
van de betreffende persoon te noemen.1502 Als de inscriptie op een tempel van Isis (en Sarapis)
betrekking heeft, bestond die cultus dus ergens in de periode 90 - 225 na Chr. Overigens is het
bestaan van een dergelijke tempel in Voorburg verre van bewezen. Er werden in Voorburg meer
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Oosterse goden aanbeden die waarschijnlijk niet allemaal een eigen tempel gehad zullen hebben. Zo
is er een beeldje van Bacchus gevonden die wel werd vereenzelvigd met Osiris en evenals Isis een
wedergeboorte beloofde. Bacchus was een Grieks-oosterse god, een zoon van Zeus. Via de wijn, die
hij ontdekt zou hebben en verspreid, kwam hij tot de mensen.1503 Verder was bijvoorbeeld Cybele een
andere godin die een leven na de dood beloofde en die ook in Voorburg werd vereerd. Een enkele
inscriptie of beeldje maakt zeker nog geen heiligdom.
De op basis van de gelijke oriëntatie misschien ook tot complex B behorende andere gebouwen
lijken in de eerste plaats te bestaan uit een muur langs de hoofdweg met een kleine rechthoekige
aanbouw met een ingang in het westen. Mogelijk gaat het om restanten van het tempelhof (temenos)
dat bij de ‘Isis-tempel’ hoorde. Het vierkante vertrek kan dan een nis zijn geweest of bijvoorbeeld een
ingang.1504 De bovenkant bevond zich volgens Reuvens ongeveer drie voet (bijna een meter) onder
het maaiveld, volgens de hoogtemetingen ongeveer op NAP niveau.1505 Het muurwerk of fundament
bestond uit “roode steenen, tegels en op den hoeken vooral graauwacken”. In de nis lijkt een “vloer
van roode stukjes steen” te liggen. Er kwamen in en bij de nis verschillende bronzen munten
tevoorschijn.1506 De mogelijk oostelijke ommuring van het tempelhof zou de rand van de cardo
maximus ruim overlappen. Dat maakt het waarschijnlijk dat dit muurwerk dateert van voor de stichting
van Forum Hadriani. Als de tempel tot hetzelfde complex behoort, wat niet is bewezen, zou deze ook
van voor de stichting van Forum Hadriani dateren. Of dat ook zo is zal de nog niet bekende datering
van de waterputten mogelijk uitwijzen.
Gezien de oriëntatie van de vermoedelijke tempel op het westen, zou de mogelijke muur van het
tempelhof aan de achterzijde gelegen hebben. De tempel zou dan vrij dicht tegen de achterzijde
staan, wat vrij gebruikelijk was.1507 De afstand tot de achtermuur van het tempelhof zou in Voorburg
ongeveer zeven meter zijn geweest, wat niet veel verschilt van de circa 8,7 tot 9 meter die bij de
tempels van het Maasplein is gemeten van het tempelpodium tot de rand van het plein.1508 Zijwaarts
zou de hartafstand tussen de noordelijke tempelmuur en de noordelijke muur van het tempelhof
ongeveer op twintig meter uitkomen. Met een ruim twaalf meter brede tempel was bij een
symmetrische opstelling het tempelhof dan in totaal ruim vijftig meter breed (afb. 15.6). De
tempelbreedte was dan ongeveer een kwart van het totaal, wat niet ongebruikelijk was. In die
symmetrie past mogelijk ook de noordelijke uitbouw. Die bevond zich circa vijftien meter uit het hart
van de tempel. Twee van dergelijke nissen zijn ook bijvoorbeeld aangetroffen aan de achterzijde van
de temenos van de Cogognier tempel in Avanches.1509 Bij volledige symmetrie zou de afstand tot een
zelfde nis in het zuiden ongeveer dertig meter zijn. Bij de tempels in het Maasplein zijn in eveneens de
oostelijke muur twee nissen gevonden met een onderlinge afstand van bijna negentien meter.1510 Het
Nijmeegse tempelcomplex aan het Maasplein was aan drie kanten omgeven met een zuilengalerij.
Reuvens kan daarvan in insula IX de sporen over het hoofd hebben gezien. Maar een zuilengalerij
kan ook ontbroken hebben aangezien die in dit soort complexen verre van standaard waren.1511
Indien het complex ongeveer vierkant was, zou het oppervlak ongeveer 2500 vierkante meter zijn
geweest. Dat is iets kleiner dan de circa 2.800 vierkante meter van het tempelterrein aan het
Maasplein in Nijmegen en de circa 3.500 vierkante meter voor het tempelplein van de stenen tempel
van Elst-Westeraam.1512 De Voorburgse tempel zou met ruim twaalf bij dertien meter (circa 160
vierkante meter) circa zes procent van het tempelterrein hebben ingenomen, wat bijvoorbeeld ook
ongeveer het aandeel is van de stenen tempel in Elst-Westeraam.1513 In Nijmegen is het aandeel vijf
procent als de porticus en aanbouw daar niet wordt meegeteld.1514
Hoewel de geschetste combinatie van tempelhof en tempel tot de mogelijkheden behoort, is dat
verre van bewezen. Mocht het om één complex gaan, dan zou de veronderstelde decumanus 4
volledig geblokkeerd zijn. Het is daarom ook denkbaar dat het bij het veronderstelde tempelhof om
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een afzonderlijk gebouw gaat waarvan de zuidelijke vleugel later onder de Isis-tempel is verdwenen.
Op basis van symmetrie zou het dan een circa tweeëntwintig meter breed tempelhof geweest kunnen
zijn met ongeveer in het midden een ingang die vanaf de havenzijde toegankelijk was (afb. 15.7). De
breedte van de tempelhof zou dan onder meer vergelijkbaar zijn met die van de tempelhof onder hotel
Derlon in Maastricht die minimaal zestien meter breed was, en op basis van de symmetrie
waarschijnlijk nog wat breder.1515 Er lijkt een noordelijk aanbouw zichtbaar met aan het uiteinde een
klein vierkant vertrek van circa zes bij zes meter. Dat het daar om een wat jongere constructie gaat
zou kunnen blijken uit het hergebruik van bouwmateriaal: “Aan den noordwestelijke en zuidwestelijke
hoek van die fundamenten, zaten verscheidene stukken comp(osiet) kapiteelen van colom,
gedeeltelijk al er uitgehaald” aldus het dagboek.1516
De resten van de mogelijke Isis-tempel lijken in een volgende fase in de noordoosthoek
overbouwd te zijn door een vierkant platform.1517 De overlappende jongere constructie was een
vierkant gebouw met een vloer van ruim acht meter in het vierkant (complex C). Volgens Reuvens was
de constructie aan de bovenzijde glad afgewerkt. Dat is zichtbaar op zijn hoogteprofiel waarin de
bovenzijde als een glad oppervlak is weergegeven. De constructie werd verder zo weergegeven bij de
““waterpassing van de vloeren” (afb. 1.7, links bovenin bij vloer Aa).1518 Dat bevestigt dat Reuvens aan
een vloer dacht. Het blijkt verder uit zijn hoogtemetingen die voor de bovenkant van de zuidoosthoek en
zuidwesthoek nagenoeg identiek zijn met achtereenvolgens 0,55 en 0,54 meter boven NAP.1519 Op een
punt heeft Reuvens ook de onderkant laten meten en komt op zes centimeter boven NAP. 1520 Dat past bij
het beeld dat de vloer deels over het fundament van de mogelijke Isistempel is gebouwd waarvan het
hoogst gemeten punt vier centimeter boven NAP lag, en misschien nog wel lager.
Gezien de nagenoeg vierkante vorm zou het hier om een latere Gallo-Romeinse omgangstempel
kunnen gaan.1521 Het was met circa 8 bij 8 meter dan een vrij kleine tempel, vergelijkbaar met
voorbeelden uit Aardenburg (6 bij 6 meter) en Cuijk (8,8 bij 9,7 meter).1522 Het fundament lijkt massief te
zijn, maar dat is voor dergelijke tempels zeer ongebruikelijk. Het is waarschijnlijker dat Reuvens de vloer
van de tempel heeft weergegeven. Interessant is de “bronzen passer … omtrent een Ned. Palm groot”
die hier in de buurt gevonden is, maar zonder exacte context.1523 De ’palm’ had een lengte van 22,3
centimeter. Verwarrend genoeg noemde Reuvens naar nieuw gebruik de moderne decimeter ook een
‘palm’.1524
Een reconstructie op hoofdlijnen illustreert dat een dergelijke tempel gezien de proporties op de
plattegrond kan passen. Bij dit type Gallo-Romeinse tempel was de cella vaak ongeveer de helft van de
totale breedte, wat in dit geval ruim vier bij vier meter geweest zou zijn.1525 Voor de zuilengalerij was dan
rondom een breedte van ongeveer twee meter beschikbaar. Dat is mogelijk omdat bij dit type tempel de
omgang vaak anderhalf meter of meer breed is.1526 Om de ingang niet te blokkeren, werd bij klassieke
tempels bij voorkeur een even aantal zuilen gebruikt. Bij een breedte van circa acht meter valt te denken
aan vier zuilen met hart op hart een afstand van 2,7 meter. Twee zuilen was te weinig, en bij zes zuilen
zou de hartafstand slechts 1,6 meter zijn geweest. Er zijn enkele Gallo-Romeinse omgangstempel
opgegraven waarvan de opstelling van de zuilen bekend is, passend bij de reconstructie. Een voorbeeld
is de tempel in het Duitse Bierbacher Klosterwald met een vergelijkbare omtrek en cella die ongeveer
de helft van de ruimte inneemt. Ook zijn wat grotere voorbeelden bekend met per zijde vier zuilen,
zoals in Chateau-Porcien en Chalain-d’Uzore.1527 Bij het Voorburgse formaat is het enige acceptabele
alternatief het gebruik van vijf zuilen. Bij die uitvoering werd voldaan aan een andere bouwtraditie,
namelijk dat bij een porticus die een hoek van negentig graden maakte, de zuilafstand gelijk was aan de
breedte van de porticus.1528 Dan stond vanuit de hoek bezien de tweede zuil keurig in lijn met de muren
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van het gebouw.1529 Bewaard gebleven voorbeelden wekken de indruk dat het probleem met het oneven
aantal zuilen aan de ingangzijde werd opgelost door daar vier of zes zuilen te plaatsen, in plaats van
vijf.1530 Bij vijf zuilen was de hartafstand in dit geval tussen de zuilen ongeveer twee meter en was
daarmee gelijk aan de veronderstelde breedte van de porticus. Aan de zijde waar de ingang was, zou de
middelste zuil voor de ingang staan zodat in dat geval een iets afwijkende zuilopstelling was vereist
waarmee de entree een extra accent kreeg. Omdat de constructie aan de zijde van de hoofdweg en
insteekhaven lag, is een entree aan de oostzijde het aannemelijkst. Maar omdat andere voorbeelden met
vijf zuilen altijd groter zijn, is een constructie met vier zuilen voor alle zijden in dit geval het aannemelijkst.
De genoemde vloerhoogte van 0,55 meter boven NAP lag boven het veronderstelde loopniveau.
Dergelijke vierkante omgangstempels stonden normaal gesproken niet op een podium, maar een
opstapje van ruim anderhalve voet hoogte is goed denkbaar. Bovendien kan het omringende maaiveld
plaatselijk verhoogd zijn geweest. Bij een zuilafstand van 2,7 meter paste een vergelijkbare zuilhoogte
van 2,7 meter (inclusief basement en kapiteel). Bij de slanke Korinthische orde hoort een zuildikte van
ongeveer een tiende van de hoogte, wat bij de robuustere Dorische orde ongeveer een achtste was. Dat
is gemiddeld genomen ongeveer een voet. Het emtablement boven de zuilen was goed voor tweeënhalf
maal de zuildikte zodat de dakrand zich op ongeveer 3,5 meter hoogte bevond. Aan het begin van
hoofdstuk 11 is voor de huizen een dakhelling van ongeveer twintig procent aangehouden ofwel een
helling van ongeveer 1 op 3. Dat betekent bij een ongeveer 2 meter brede porticus dat bij een dakrand op
circa 3,5 meter het dak van de omgang op ruim 4 meter hoogte de muur van de cella raakte. Daarboven
was ruimte nodig voor lichtvensters. Met de gebruikelijke muurdikte van circa 0,6 meter voor opgaand
muurwerk, was bij een vier meter brede cella tussen de muren nog 2,8 meter ruimte over voor de
lichtvensters. Bij Romeinse basilica’s was de verhouding tussen het oppervlak van de lichtvensters en
vloer circa 1 : 6, wat bij tempels ook een norm geweest kan zijn.1531 Met zestien vierkante meter zou
dat een raamoppervlak van 2,7 vierkante meter zijn, ofwel 0,7 vierkante meter per gevel. Aan het
begin van hoofdstuk 11 is aangegeven dat in kleinere gebouwen vaak vensters van circa twee bij twee
voet werden gebruikt (0,35 vierkante meter), zodat twee van dergelijke vensters per zijde voldoende
zouden zijn.1532 Indien de vensters van binnenuit bezien gelijk waren verdeeld over de van binnen 2,8
meter wandbreedte, was er tussen en naast de vensters ongeveer een halve meter ruimte. Indien
dezelfde marge aan de boven en onderzijde werd aangehouden, was voor het opgaande muurwerk
1,6 meter hoogte nodig.1533 Daarmee zou de dakrand van het dak van de cella op bijna 6 meter
hoogte uitkomen. Dat is een geloofwaardige hoogte. Bij het enige tot de dakrand bewaard gebleven
voorbeeld van dit type tempel, de Janustempel in Autun, was de cellahoogte gelijk aan 1,4 maal de
cellabreedte.1534 Dat zou in dit geval 5,6 meter zijn. De nok van het dak zal zich op ongeveer zeven meter
hoogte hebben bevonden. De variant met vijf zuilen leverde een iets lagere constructie op, aannemend
dat de zuilen ongeveer twee meter hoog waren. De tempel zou daarmee ruim een halve meter lager
geweest kunnen zijn.
De plaats van de tempel vrij dicht tegen de hoofdweg (cardo decumanus) aan de kant van het water,
zou kunnen betekenen dat het heiligdom op enige wijze met de haven verbonden was. In GalloRomeinse omgangstempels werden vaak lokale goden vereerd die waren opgenomen in het Romeinse
godenbestel.1535 Het zou dus zeer goed kunnen gaan om een plaatselijke god, bijvoorbeeld verbonden
met de oostelijke geul die hier vlakbij lag. De voorzijde van de tempel zou dan aan de oostzijde hebben
gelegen. De ingang lag ook in onder meer Nijmegen en Empel aan de oostzijde, maar dat was gezien de
zuidelijke ingang van de grote tempel in Elst geen vaste regel.1536 Met de reconstructie is overigens verre
van bewezen dat hier daadwerkelijk een Gallo-Romeinse tempel stond. Er valt ook bijvoorbeeld te denken
aan het fundament voor een zware pijler zoals die onder meer op het tempelterrein in Maastricht is
opgegraven. Het ging daar om een Jupiterzuil die ongeveer tien meter hoog geweest moet zijn. Maar het
fundament was met bijna twee bij twee meter wel aanzienlijk kleiner dan in Voorburg.1537 Dat neemt niet
weg dat de interpretatie als Gallo-Romeinse omgangstempel onzeker is. Daarom zal hier algemener
worden verwezen naar het vierkante havenheiligdom, hoewel zelfs een religieuze functie niet vaststaat.
Mogelijk is er een verband met de kleinere “fundament of vloer” die Reuvens op de noordwesthoek
van de mogelijke Isis-tempel aantrof. Deze bestond “uit roode steen, weinig graauwacke en
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kalksteen”.1538 De constructie was volgens de grote kaart ongeveer vijf bij zeven meter groot. Reuvens
interpreteerde het uiteindelijk als een vloer aangezien hij het boorprofiel opnam onder zijn
“waterpassingen van de vloeren”.1539 De bovenkant bevond zich ruim een decimeter boven NAP,
vermoedelijk het Romeinse loopniveau na de sloop van de mogelijke Isistempel.1540 Het oppervlak is te
klein voor een tempel, met bovendien een langwerpige vorm. Mogelijk was het de basis van een klein
monument zoals een zuil en is het restant van de Isistempel handig als harde ondergrond gebruikt. Een
fresco uit een villa van Stabiae bij de Vesuvius illustreert dat bij havens soms zuilen met beelden erop
werden opgesteld (afb. 15.13). Maar een basis van vijf bij zeven meter is daarvoor zeer royaal. Zo
volstond voor de bekende Jupiterzuilen, waarvan resten zijn gevonden in steden zoals Nijmegen, Keulen
en Trier, een basis van twee bij twee meter veelal ruimschoots1541 In het tempelhof in Maastricht is een
basis van 1,84 bij 1,98 meter aangetroffen voor een zuil die naar schatting acht tot tien meter hoog
was.1542
Het grotere vierkante fundament, is volgens de tekening van Reuvens in een volgende fase in de
noordwesthoek overbouwd door eerder genoemd centrale bouwwerk (complex D) waarin de voorgaande
oriëntaties verwerkt lijken te zijn (afb. 15.6). Het ongeveer acht meter brede gebouw vertoont in de
opgegraven (jongste) vorm de kenmerken van een podiumtempel. Het portaal (pronaos) met trap zou zich
dan aan de oostelijke kant bevinden en uitkijken op de haven. Net als bij de mogelijke Isis-tempel ging het
om een strokenfundament, in dit geval met 1,7 meter brede strokenfundamenten.1543 Van de hierboven bij
het mogelijke Capitolium genoemde tempelvarianten, zou het hier gezien de beperkte omvang kunnen
gaan om een prostyle tempel. Dus niet met zuilen rondom maar alleen een zuilenfront. Gezien de
beschikbare breedte zou het kunnen gaan om de zogeheten tetrastyle-variant met een front van vier
zuilen. Kleine klassieke tempels van een vergelijkbaar formaat zijn onder meer opgegraven in het Britse
Wycomb, het Zwitserse Windisch en het Duitse Kempten (afb. 15.8). Een zeer goed geconserveerd
exemplaar is de zes meter brede tempel van Romae en Augustus in Pula, en ook de twaalf meter brede
haventempel (tempel van Portunus) op het Forum Boarium in Rome. Gezien de ligging aan de haven zou
de Voorburgse tempel net als in Rome voor de havengod Portunus (portus = haven) gebouwd kunnen
zijn, maar er zijn geen inscripties of beelden om dat te staven. Het valt ook niet geheel uit te sluiten dat er
een verband was met eerder genoemde tempel van Isis. Zo is in de de Romeinse stad bij Belo in Spanje
een vergelijkbare kleine klassieke tempel opgegraven (4,6 bij 8 meter) die dankzij de bijgebouwen en
inscripties als Isistempel is geïdentificeerd.1544 Het fundament was ongeveer tot NAP niveau bewaard
gebleven en is dus mogelijk al in de Romeinse tijd tot het niveau van het maaiveld gesloopt.1545
Opmerkelijk is zoals gezegd dat het Voorburgse gebouw een vreemde scheve vorm had. Terwijl het
fundament van het mogelijke podium aan de havenzijde 8,5 meter breed is, bedraagt de breedte aan de
achterzijde 7,5 meter. Ook de lengte varieert ongeveer een meter: van 11,9 tot 13,0 meter.1546 Zoals
aangegeven kan bewust naar de verschillende oriëntaties zijn verwezen. Maar indien dat ook het geval
was met het opgaande muurwerk, zou dat een speciale dakconstructie vereisen die afwijkt van het
rechthoekige dak van klassieke podiumtempels. Misschien lagen er een aantal opeenvolgende gebouwen
met verschillende oriëntaties die Reuvens voor één fundament heeft aangezien. Elders op het terrein
komen meer scheve constructies voor (met name complex A) die ook te maken zouden kunnen hebben
met verschillende bouwfasen en oriëntaties van een op dezelfde plek herbouwde constructie. Maar in
tempelcomplexen komen ook opzettelijke scheve constructies voor. Hierna zal nog worden verwezen
naar de regelmatig scheve begrenzing van het tempelterrein. Verder zijn van tempelterreinen ook losse
scheven gebouwen bekend die sterk lijken op de constructies uit Voorburg (afb. 15.8, K en M).1547 Het is
overigens evengoed denkbaar dat het geen podiumtempel was, maar bijvoorbeeld een lage
fundamentconstructie voor beelden en/of altaren die uitkeken op het in oriëntatie verwante deel van het
terrein. Maar er zijn ook minder verrassende verklaringen denkbaar. Misschien was het fundament bij de
ontdekking al zo sterk uitgebroken dat de juiste ligging niet meer goed is ingemeten, of speelden eerder
genoemde meetproblemen een rol. Verder kunnen zwakke plekken in de ondergrond aanleiding zijn
geweest tot een scheve constructie, en/of een verzakking hebben veroorzaakt die de plattegrond heeft
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verstoord. Het centrale bouwwerk is vlakbij het oudere vierkante havenheiligdom gebouwd, en lijkt op de
haven in het oosten gericht te zijn. Het is daarom verleidelijk het gebouw als haventempel aan te duiden.
Maar gezien de onzekerheden is een algemenere aanduiding als het Scheve havenheiligdom geschikter.
Direct ten noordwesten lag een constructie van circa zes bij tien meter die gezien de vergelijkbare
oriëntatie ook tot complex D behoord kan hebben. Aan het eind van hoofdstuk 10 is gewezen op de
mogelijkheid dat het gaat om een kamer met vloerverwarming en kanaalhypocaustum. Dat is geen
gebruikelijke constructie in tempelcomplexen. De oriëntatie sluit niet aan bij de andere woningen in
Forum Hadriani zodat een woonfunctie ook verre van zeker is.
Interessant is dat bij de aan complex A toegewezen vierhoekige constructies de hoeken ook al niet
volmaakt recht zijn (afb. 15.5 en 15.8 bij M). Het is een verschijnsel dat zoals gezegd bij andere
tempelcomplexen ook voorkomt, zoals bij vergelijkbare scheefhoekige gebouwtjes in onder meer Sichelen
en Wabelsdorf (afb. 15.8 bij L), en bij een tempel voor de Egyptische goden in Poetovio.1548 Bij een aantal
tempelcomplexen, zoals de haventempel in Xanten, was de ommuring van het tempelterrein opvallend
scheef. Ook valt op dat tempels niet altijd netjes in het midden staan, zoals bijvoorbeeld op het Maasplein
in Nijmegen en de grote tempel in Elst.1549 Mogelijk werd hiermee de onvolmaaktheid van de menselijke
bouwers gesymboliseerd in relatie tot de god(en) waarvoor het complex was bedoeld. De afsluitbare cella
van de grote tempels werd waarschijnlijk gebruikt om kostbare offergaven te bewaren, wat ook een
functie van een of meer van de kleinere gebouwtjes geweest kan zijn.1550 Kleine ruimtes bij het
tempelterrein werden naar wordt aangenomen verder onder meer gebruikt voor de verkoop van
versnaperingen, relikwieën en beeldjes van goden.1551 Vaak bevond zich op het tempelterrein een
waterput zodat een of meer van de door het AAC opgegraven waterputten tot het complex behoord
kunnen hebben.1552
Tot slot kan er een verband zijn tussen het heiligdom en de greppel die in 1966 door Bogaers is
aangetroffen, en later ook door het AAC. De greppel lijkt een oriëntatie te hebben die niet aansluit bij die
van Forum Hadriani of andere onderdelen van de nederzetting. Het zou daarom kunnen gaan om een
(vroege?) afbakening van het heiligdom. Te denken valt aan een greppel en eventueel palissade zoals
die de rond het begin van de 2e eeuw gebouwde stenen tempel van Elst-Westeraam omgaf. Het ging
daar om een waarschijnlijk door het leger gebouwde tempel met architectonische elementen die duiden
op een hoge deskundigheid en kennis van de laatste ontwikkelingen in Italië. Het gebruik van een
palissade was dus zeker geen primitieve bouwvorm.1553 De vergelijking is interessant omdat de
afbakening van het tempelterrein van Elst-Westeraam scheef verloopt. En zo zijn er meer voorbeelden
van scheve begrenzingen van tempelterreinen, zoals dat van de haventempel in Xanten en de grote
tempel in Elst.1554 Evenzo zijn er verschillende Britse voorbeelden uit onder meer de Romeinse steden in
Silchester en Caerwent.1555 Reden genoeg hier extra aandacht aan de greppel te besteden.
In de circa veertig meter lange sleuf van Bogaers is op circa dertien meter van het noordelijke
uiteinde, zestig meter ten zuiden van de tuinmuur, in het profiel een greppel waargenomen waarop het
profiel op die plek circa drie decimeter werd verdiept (afb. 2.8 bij C).1556 De bovenkant van het zand
van de strandwal bevond zich hier op ongeveer 0,8 meter beneden NAP. De greppel was in het zand
ingegraven met de bodem op ongeveer 1,2 meter beneden NAP. Dat is net boven de hoogste
grondwaterstand zoals die door BAAC iets zuidelijker was vastgesteld voor de Romeinse periode.
Twee decimeter boven de bodem was de greppel ongeveer een halve meter breed en nog twee
decimeter hoger bedroeg de breedte bijna anderhalve meter. Vlak daarboven waren de sporen
vergraven door Reuvens die juist hier een vijf voet (1,6 meter) brede sleuf had gegraven waarvan aan
weerszijde de dammetjes in het profiel zichtbaar waren. De vulling van de greppel bestond volgens
een aantekening op het profiel van Bogaers uit “Slappe lemige klei met ijzersp(oren)”. Onderin was de
greppel gevuld met een ongeveer twee decimeter brede laag die de vorm van de greppel volgde en
van boven afgesloten was met een dun donker spoor, mogelijk van vegetatie.
Helaas is in 1966 geen datering van de vulling van de greppel vastgesteld. Wel is vlak onder het
donkere spoor in een circel het cijfer zes getekend. Omdat op de tekening slechts een paar van die
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nummers voorkomen - lang niet in alle sporen - gaat het mogelijk niet om een spoornummer maar een
vondstnummer.1557 Dat zou kunnen betekenen dat dit de vindplaats is van vondstnummer 6: een 5,7
cm dikke tegel met een brandspoor en een vijf centimeter hoog stempel. 1558 Het gaat om een zeer
zeldzaam particulier stempel in de vorm van een rechthoek met daarin een X die door een vertikale
streep in tweeën is gedeeld. Opmerkelijk genoeg kwam bij het onderzoek in 1966 nog zo’n stempel
tevoorschijn met eveneens een X, maar nu door een kruis dat in vieren is gedeeld. Helaas is daarvan
geen exacte vindplaats bekend.1559 In 1966 waren de stempels uniek, maar sindsdien zijn andere
exemplaren gevonden in onder meer St.Michielsgestel-Halder, Maurik, Vechten en Valkenburg de
Woerd.1560 De nagenoeg zelfde dikte (5,6 centimeter) van de tweede Voorburgse tegel doet
vermoeden dat de twee stempels van hetzelfde bouwwerk afkomstig zijn. De positie onder de donkere
laag wijst erop dat het stempel in de greppel is beland toen deze nog deels open lag. Omdat de
geroerde grond boven Forum Hadriani ook veel Romeins materiaal bevat, vormt een Romeinse vondst
geen bewijs dat de greppel ook Romeins is. Bovendien presenteren Bogaers en Bokma de twee
stempels in hun zeer korte verslag als een “”losse vondst” zodat niet zeker is dat het stempel
daadwerkelijk uit de greppel komt.
Op circa dertien meter ten oosten van het profiel van Bogaers, gaf De Jager aan een “recente
sloot” aangeboord te hebben zonder verdere gelaagdheid. De top van het zand liep in het boorprofiel
iets af van 5 centimeter boven NAP in boring 69 (57 meter ten zuiden van de tuinmuur) tot 21
centimeter beneden NAP in boring 72 (62 meter ten zuiden van de tuinmuur). In de twee
tussenliggende boringen zat de top van het zand een stuk dieper op 85 en 71 centimeter beneden
NAP.1561 Het spoor lag hier dus ook circa zestig meter ten zuiden van de tuinmuur. De Jager had
kennelijk niet het diepste punt aangeboord dat met 1,2 meter beneden NAP nog 0,35 meter dieper
lag. Dat is met een boorafstand van 2,5 meter goed mogelijk. Hetzelfde geldt voor het boorprofiel dat
De Jager circa twaalf meter ten westen van het profiel van Bogaers maakte, ook ongeveer evenwijdig
daaraan. De top van het zand bevond zich hier ongeveer een halve meter beneden NAP in boring 113
(55 meter ten zuiden van de tuinmuur) en boring 110 (62 meter ten zuiden van de tuinmuur). In de
twee tussenliggende boringen werd het zand op een lager niveau van 0,71 en 0,76 meter beneden
NAP aangeboord. Hier is evenmin een bodem op circa 1,2 meter beneden NAP gevonden.1562
Dezelfde greppel is door het AAC direct ten oosten van de sleuf van Bogaers waargenomen tot
aan het oostelijke wandprofiel van werkput 3 ruim vijf meter verderop. Het vaste zand bevond zich hier
ook ongeveer 0,8 meter beneden NAP, met erboven een ongeveer drie decimeter dik pakket
stuifzand.1563 De greppel was in het vlak van het AAC overeenkomstig het beeld bij Bogaers ongeveer
anderhalve meter breed en liep iets schuin door de opgravingsput.1564 In dit profiel had de greppel een
vergelijkbare vorm als bij Bogaers, met de bodem eveneens circa 1,2 meter beneden NAP. De
grootste breedte was ongeveer anderhalve meter, welke hier nog te meten was op ongeveer een
halve meter beneden NAP. Verschil met Bogaers is wel dat de greppel een wat vlakkere bodem lijkt te
hebben.1565 In het profiel in het tussentijdse verslag van het AAC wordt de vulling als Romeins
aangeduid, maar zonder nadere specificatie.1566 Wel lijkt de greppel door de Romeinse bodem
gegraven te zijn, wat op een datering kan duiden later in de Romeinse tijd of nog jonger. Op dat
laatste zou ook de oriëntatie kunnen duiden die in het vlak van het AAC ongeveer gelijk is aan de
oude tuinmuur van het landgoed Arentsburg. Het zou kunnen gaan om een perceelgrens 200 voet (60
meter) ten zuiden van de tuinmuur. Het onregelmatige en slechts vijf meter lange spoor in het vlak van
het AAC is onvoldoende voor een exacte richtingbepaling. Maar de 25 meter uit elkaar liggende
boringen van De Jager laten beide een afstand van 60 meter toe. In het archief van de Vereniging
Arentsburg bevindt zich een kadastrale kaart uit het begin van de 20e eeuw waarop de tuin achter de
tuinmuur in twee percelen is opgesplitst: perceel 2352 direct achter de tuinmuur en perceel 573 dichter
bij de Vliet.1567 De perceelgrens ligt ongeveer 45 meter (150 voet) ten zuiden van de tuinmuur, zodat
een volgende perceelgrens op 200 voet goed mogelijk is. Een kopie van het kadaster uit 1811 geeft
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aan dat er ook zuidelijker perceelgrenzen gelopen lijken te hebben, maar die vallen niet geheel samen
met het hier besproken spoor.1568 Daarom valt een Romeinse datering nog niet geheel uit te sluiten.
In Elst-Westeraam is in de tweede bouwfase (circa 40 – 70 na Chr.) sprake van een omringende
greppel met erbuiten nog het standspoor van een schutting waarvan delen in de vorm van eiken
planken bewaard waren gebleven. De schutting stond vanaf de tempel bezien buiten de greppel zodat
de greppel hier kennelijk niet primair als afbakening diende. Van elders zijn voorbeelden bekend dat
dergelijke greppels werden gebruikt voor het deponeren van offergaven.1569 In het profiel van Bogaers
is zeven meter ten noorden van het hart van de greppel, een kleine ingraving te zien. De top van het
zand bevindt zich er 0,8 meter beneden NAP, maar de kleine greppelvormige “kleiige” ingraving steekt
een decimeter dieper in het zand. Volgens een aantekening op de profieltekening bevond het
“Romeins niveau” zich er op ongeveer 0,7 meter beneden NAP, het niveau dat iets zuidelijker ook
door BAAC was vastgesteld.1570 Daarmee zou de greppel slechts twee decimeter diep zijn geweest.
Dat is te ondiep voor palen van een palissade of schutting, maar wel voldoende voor horizontale
schuttingplanken tussen schuttingpalen. Misschien is er een verband met het spoor dat in vlak 2 van
werkput 3 van het AAC zichtbaar is. Parallel aan de greppel, hart op hart circa zeven meter
noordelijker, is over twee meter lengte een aaneengesloten rij van zes rechthoekige gaten zichtbaar
die van een palissade en/of schutting afkomstig kunnen zijn. 1571 Over de datering ervan was nog niets
bekend. Mogelijk dat de uitwerking van de opgraving van het AAC hier meer duidelijkheid verschaft.
Tussentijds was nog geen dateerbaar materiaal van de grote greppel beschikbaar.1572
Mogelijke andere tempellocaties
In andere steden valt een duidelijk patroon waar te nemen met enerzijds door de staat gesteunde tempels
in het centrum van de stad, en andere tempels aan de stadsrand. Een fraai voorbeeld is Keulen waar
zeven verschillende tempels bekend zijn die alle aan de rand liggen. Ook in bijvoorbeeld Xanten,
Tongeren en Nijmegen zijn er voorbeelden van dergelijke heiligdommen aan de stadsrand. Het is een
verschijnsel dat ook op veel andere plaatsen is waargenomen.1573 Een praktische verklaring kan zijn dat
bij de stichting van steden de overheid zorgde dat er in het centrum een tempel werd gebouwd voor de
keizercultus, de beschermgeest van de stad en/of de Capitolijnse Trias. Andere tempels werden blijkens
bouwinschriften veelal aan particulier initiatief overgelaten. Dat kwam wellicht pas later op gang waardoor
de beste ruimte in het centrum van de stad al bezet was. Maar dat hoeft niet de enige verklaring te zijn.
Zo valt het op dat veel van deze heiligdommen bij het deel van de stadsrand liggen dat dicht bij het water
ligt. Ook bestond er een voorkeur voor een goed zichtbare positie bij een toegangsweg, wat begrijpelijk
was als een privé-persoon met de bouw van een tempel prestige wilde verwerven. Opvallend is dat veel
van deze tempels links van de toegangsweg liggen voor wie de stad binnenkomt. Voorbeelden zijn de
dubbele tempels in Nijmegen, het tempelcomplex in Tongeren, de Haventempel in Xanten en de tempels
bij de Oostpoort in Silchester.1574
Zeker indien het in insula IX gevonden vierkante gebouw geen Gallo-Romeinse omgangstempel is,
valt te verwachten dat er elders in Forum Hadriani zo’n tempel heeft gestaan. Het is namelijk het type dat
elders in Nederland het vaakst voorkomt.1575 Ze zijn op het platteland gevonden, maar ook bijvoorbeeld
binnen de ommuring van Aardenburg, Nijmegen, Xanten, Keulen en Tongeren. Het valt op dat veel
tempels van dit Gallo-Romeinse type aan de rand van de steden lagen, vaak in de buurt van een
hoofdweg. Op die basis valt in Forum Hadriani nog een tempelcomplex te verwachten, het waarschijnlijkst
links van een belangrijke toegangsweg. De westelijke toegang van de stad is door Holwerda opgegraven
en heeft geen tempelresten opgeleverd. Bij de noordelijke toegangsweg (decumanus maximus) lag rechts
in insula VI een gebouw dat zeker geen tempelcomplex was. Kansrijker is de links van de toegang
gelegen insula XI. Daar zijn in 1984-1985 door de AWN waarnemingen gedaan en in 1992 door de ROB.
Zoals besproken in hoofdstuk 5 zijn in insula XI in 1984 in een proefsleuf twee verschillende oriëntaties
van bouwsporen waargenomen, wat enigszins doet denken aan de situatie bij het tempelcomplex in
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insula IX (afb. 5.23). De twee oriëntaties zijn overigens ook te verklaren met een gebouw dat langs de
randweg is gebouwd en een tweede gebouw dat langs de anders georiënteerde cardo 1 is gebouwd. Dat
is dus nauwelijks een aanwijzing voor het bestaan van een tempelcomplex. Wel zijn in de zuidwesthoek
van insula XI in oktober 1985 op circa tien meter van de Arentsburghlaan in een gasleidingsleuf in een
twee meter brede uitbraaksleuf twaalf stukken bewerkt kalksteen gevonden (afb. 5.24). Die zouden
eventueel van een tempelcomplex afkomstig kunnen zijn. Na de stadsuitbreiding in waarschijnlijk het
begin van de 3e eeuw lag hier vermoedelijk de naar het oosten opgeschoven cardo maximus zodat het
complex ouder zou zijn. Maar het kan ook om versleept materiaal gaan. Een klein stuk westelijker
kwamen namelijk in dezelfde gasleidingsleuf uit een gedempte recente sloot langs de Arentsburghlaan 35
stuks bewerkt kalksteen naar boven.1576 Als in insula XI een tempel stond kan de brede weg over de
strandwal een religieuze functie gehad hebben. Brede wegen werden namelijk soms als processieroute
naar tempels gebruikt.1577
Dat maakt een andere optie voor de ligging van een Gallo-Romeinse omgangstempel des te
kansrijker, namelijk aan de enige andere belangrijke toegangsweg die nog niet is vermeld: het oostelijke
uiteinde van de decumanus maximus. Zeker de links daarvan gelegen insula was extra aantrekkelijk
omdat deze vlak bij het water lag. Verder naderde hier mogelijk de zuidelijke weg door de BataafsCananefaatse regio vanuit het zuiden (Noviomagus) de stad. In dat geval was het een uitstekende
zichtlocatie. Die plek kan al in de eerste fase een tempelcomplex in insula XVIII hebben aangetrokken. De
vraag is dan wat er met dit complex is gebeurd toen de stad naar het oosten werd uitgebreid. Na die
uitbreiding vormde insula XXIII waarschijnlijk een ideale plek omdat deze zowel links van de decumanus
maximus lag als in een hoek vlak bij het water. Gezien het bovenstaande valt met name te denken aan
Gallo-Romeinse omgangstempels, mogelijk meervoudig zoals in Nijmegen en Keulen. Maar er valt ook te
denken aan een ronde tempel die mogelijk al heel lang geleden is waargenomen. Het gaat om een
vermelding door de historicus Snoy rond 1519. Die schreef gehoord te hebben dat er in Voorburg een
ronde toren gevonden zou zijn met twee muren er rondom omheen, plus inscripties. Hij schreef, hier
vertaald uit het Latijn: “Ik trof iemand aan toen hij fundamenten van de burcht aan het opgraven was
en hij vertelde mij dat een ronde toren is opgegraven, waaromheen twee muren, op de wijze van een
circel, lopen, behalve stenen, en andere in ouderdom zeldzame monumenten, die de schijn hebben
van symmetrie en op fijne wijze van een inscriptie met Italiaanse letters zijn voorzien”.1578 Mede gezien
de inscripties valt te denken aan een ronde tempel met zuilen rondom. Daarvan zijn verschillende
Britse voorbeelden bekend uit onder meer Silchester, Caerwent, Chelmsford en Nettleton. Maar ook
uit bijvoorbeeld Trier, Dalheim, Altbachtal, Pfünz en Boedapest.1579 Er zijn ook andere locaties
denkbaar. Zo groef Holwerda in insula III vlak langs de stadsmuur gebogen sporen op die afkomstig
zouden kunnen zijn uit een rond gebouw met een diameter van ongeveer vijftien meter, met in het
midden een ronde constructie met een diameter van ongeveer vijf meter (afb. 10.18, tussen nummer
37 en 44).1580 Dat zou dus een ronde tempel kunnen zijn met een cella met een diameter van circa vijf
meter en een ongeveer vijf meter brede omgang. Ronde tempels met een diameter van circa vijftien
meter zijn onder meer bekend uit Boedapest, Pfünz, Faye-Lábbesse en Beaumont-le-Roger. Maar net
als bij de rechthoekige omgangstempels is de diameter van de cella vaak ongeveer de helft van de
totale diameter, en niet een derde zoals bij de sporen van Holwerda het geval lijkt.1581 Verder zijn de
sporen zeer incompleet terwijl Holwerda het betreffende stuk toch bijna volledig opgroef. De
interpretatie als tempel is daarom zeer onzeker.
De overige sporen van religieuze activiteit
Nog enkele inscripties, beeldjes en offers geven blijk van religieuze activiteiten in verschillende delen
van de stad. Behalve de vier besproken complete votief-altaren, zijn in Voorburg ook nog twee kleinere
altaren opgegraven. Tijdens de opgraving van BAAC in 2005 kwam een compleet ruim vijftien
centimeter hoog en tien centimeter breed altaartje van witte kalksteen tevoorschijn. De tekst bestaat
alleen uit de drie letters I.O.M., afkorting van Iovi Optimo Maximo (aan Jupiter, de hoogste en machtigste).
Mogelijk was het een huisaltaar waarop wierook verbrand kon worden in de holte tussen de twee
zijdelingse rollen aan de bovenzijde.1582. Bij de opgraving van Reuvens kwam vlakbij het stenen vertrek
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bij het Huis bij de Havenmuur in insula XV een tweede fragment tevoorschijn. Het ging om de
rechterbovenkant van een oorspronkelijk ruim een decimeter breed mini-altaar van kalksteen.
Bewaard was het driehoekige fronton met bovenop de holte voor de offergaven en de rechter zijrol.
Ook was de eerste regel, met oorspronkelijk ruimte voor circa vijf letters, deels bewaard met aan het
eind nog leesbaar […]CAS.1583
De in Voorburg opgegraven beeldjes geven eveneens een indruk van de goden die in het stadje
werden vereerd. Daarbij gaat het, met uitzondering van Diana en Minerva, om andere goden dan die op
de inscripties zijn vermeld. De verdeling is weergegeven in tabel 15.1, inclusief vier gedetermineerde
beeldjes uit de opgraving van 2005.1584 In lijn met andere vindplaatsen zijn de bronzen beeldjes het
kleinst met in Voorburg hoogtes tussen de 4 en 10 centimeter. Ze tonen naast dieren (een hazewindhond
en een hert) veelal mannelijke goden: in dit geval Mercurius en Bacchus. Wel kan het hertje een attribuut
zijn geweest van de jachtgodin Diana.1585 Pijpaarden beeldjes zijn gemiddeld wat groter met in Voorburg
hoogtes veelal tussen de 10 en 15 centimeter, en tonen naast dieren vooral vrouwelijke goden; hier
Cybele, Diana, Minerva, Venus en moedergodinnen naast Apollo en Mercurius.1586 De goden op
zegelstenen zijn weer anders: Mars, Hercules, een Sater en mogelijk Neptunus (een zeemonster met
erachter een drietand).1587
Van religieuze activiteit in Voorburg getuigen tot slot ook de verschillende offers:
1. Vermoedelijk bouwoffer Huis van Tiberius (I.1), vermoedelijk circa 120 na Chr.: inheemse urn in de
bodem onder de woning.
2. Mogelijk bouwoffer (voorganger?) stadsvilla met vooral opvallend weinig gesleten koperen munten
van Hadrianus met sluitmunt uit 134 na Chr.
3. Vermoedelijk bouwoffer in noordwesthoek bij aanleg van de palissade, vermoedelijk kort na midden
2e eeuw na Chr.: kruik, urn en wierookschaaltje; gebruikt voor plengoffer, voedseloffer en reukoffer.
4. Mogelijk bouwoffer bij de aanleg van de tweede gracht: ingegraven beker tussen twee grachten,
vermoedelijk in het derde kwart van de 2e eeuw na Chr.
5. Bij de noordelijke stadsmuur door Reuvens opgegraven paardenskelet. De datering is onzeker zodat
het skelet ook uit de tijd van de inheemse nederzetting kan dateren, maar ook middeleeuws kan zijn.
6. Vermoedelijk bouwoffer in insula V of X: geverfde beker Niederbieber 32c, buiten de beschoeiing van
waterput 13 uit de opgraving van BAAC uit het begin van de 3e eeuw.1588
7. Tien munten in de grote waterput bij de Reuvensbaden, vermoedelijk in put gegooid in periode rond
220 – 260 na Chr.
8. Misschien de muntschat bij de stadsvilla met vooral kopergeld, sluitmunt uit circa 140 na Chr.
9. Twee wagenwielen in de in 2005 door BAAC opgegraven waterput 3 uit circa 150-170 na Chr. zijn
mogelijk ritueel gezien de bijbehorende depositie van een barnstenen halssnoer.1589
10. Mogelijk ritueel offer van een raaf in de in 2005 opgegraven put 8 van BAAC uit circa 190-225 na
Chr.1590 Mogelijk zijn ook de andere kleine huisdieren ritueel gedeponeerd, waaronder bunzing,
zwarte rat, woelrat, aardmuis, bosmuis, huismuis, kip, gans, huismus en (meer)kikker.1591
11. Een bronsdepot met een stuk houtsnijwerk in put 9 uit de opgraving van BAAC uit circa 190-200
na Chr. Het lijkt een ritueel depot te zijn gezien de zorgvuldige afdekking met een maalsteen.1592
Ook Reuvens (insula VIII) en het AAC (insula IX) vonden een maalsteen onderin een waterput.
Een dergelijke vondst in de zuidelijke nederzetting in de Harnaschpolder wordt geïnterpreteerd als
afscheidsritueel van de afgedankte waterput.1593
12. Door het AAC in het noordwesten van de insteekhaven langs de oeverconstructie aangetroffen
opvallende concentratie van delen van bronzen vaatwerk, zilveren munten en sieraden zoals
ringen met gemmen, waarvan in ieder geval een deel uit de periode 150-225 na Chr.1594
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Een mogelijk amfitheater
Afbeeldingen van gladiatoren en vuistvechters op terra sigillata uit Forum Hadriani herinneren aan de
algemene populariteit van dit soort vermaak.1595 Bij bestuurlijke centra als Forum Hadriani bevond zich in
het westen van het Romeinse Rijk bijna zonder uitzondering een amfitheater, een Romeinse uitvinding.
Bijna altijd lag het amfitheater aan de rand van de stad.1596 Hoewel harde bewijzen ontbreken, is het
nauwelijks voorstelbaar dat de hoofdstad van de Cananefaatse civitas het zonder amfitheater moest
stellen. Bij het legioenskamp in Nijmegen is in 1978 het tot nu toe enige bekende Nederlandse
amfitheater opgegraven, wat een redelijk goed beeld geeft van wat in Voorburg valt te verwachten. Het
ovale bouwwerk had een lengte van ongeveer 90 meter bij een breedte van 75 meter. De verdiepte arena
bestond uit zand en lag anderhalve meter beneden het Romeinse maaiveld. De arena was circa 58 bij 46
meter groot en in het midden voorzien van kelders. De tribunes moeten zich op aarden wallen hebben
bevonden, die met twee zware tufstenen keermuren op hun plaats werden gehouden.1597 Het Nijmeegse
amfitheater was aanvankelijk gebouwd voor de legionairs, maar bleef na hun vertrek in gebruik voor de
inwoners van de nieuw gestichte stad.1598 Het amfitheater van Xanten was met 99 bij 87 meter ruim een
tiende groter dan dat van Nijmegen. Het Voorburgse amfitheater zal gezien het kleinere inwoneraantal
niet groter zijn geweest dan dat van Nijmegen. Mogelijk was het nog iets kleiner. Er bestonden kleinere
amfitheaters zoals voorbeelden uit Noord-Afrika illustreren. Het amfitheater van Agbia bij Dougga was
met 57 bij 42 meter en een arena van 48 bij 28 goed voor circa 3.000 zitplaatsen. Dezelfde capaciteit
had het amfitheater van Thimisua dat 55 bij 40 meter groot was met een arena van 38 bij 23 meter. En
het amfitheater van Tigaua had een nog kleinere capaciteit van zo’n 2.300 zitplaatsen. Het was 56 bij
37 meter groot met een arena van 44 bij 26 meter.1599
Het is aannemelijk dat de tribunes in Voorburg net als in Nijmegen bestonden uit een aarden wal
tussen twee keermuren van steen of hout. Natuursteen was immers in de directe omgeving van Voorburg
niet voorhanden en daardoor kostbaar. Een volledig stenen constructie zoals in Xanten ligt daarom
minder voor de hand. In Birten in de buurt van Xanten is de aarden basis van een hout/aarde amfitheater
zeldzaam goed bewaard gebleven. Het zand van de strandwal waarop Voorburg is gebouwd, vormde een
uitstekende ondergrond voor een arena, die echter in verband met het hoge grondwater nauwelijks
uitgegraven kon worden. De wal moest daarom in Voorburg grotendeels boven het maaiveld uitsteken.
Mogelijk is handig gebruik gemaakt van de natuurlijke verhogingen her en der op de strandwal, zoals met
name binnenduinen.
De restanten van een Voorburgs amfitheater zijn waarschijnlijk lange tijd als een verhoging in het
landschap zichtbaar gebleven. Aan het eind van hoofdstuk 6 is aangegeven hoe de contouren de ligging
van wegen en perceelgrenzen beïnvloed kunnen hebben. Mogelijk moest zelfs al in de Romeinse tijd met
de ligging rekening worden gehouden bij het uitbreiden van de stad in waarschijnlijk het begin van de 3e
eeuw. In dat geval zou het amfitheater ouder zijn dan die uitbreidingsfase. Legioensforten kregen net als
in Nijmegen al vrij vroeg een amfitheater, maar bij steden begon de bouw vaak pas in de loop van de 2e
eeuw, wat hier ook goed mogelijk is.1600 De ligging bij de hoek van de stad, vlakbij een belangrijke
doorgaande weg, zou vergelijkbaar zijn met de twee andere bekende amfitheaters uit de regio, die van
Nijmegen en Xanten. De ligging, even buiten de stad, was zeer gebruikelijk (afb. 6.17). De stadplanners
hielden bij voorkeur de grote mensenmassa's die vanuit de gehele omgeving op de spelen afkwamen, op
enige afstand. Bovendien konden de wilde beesten gevaar opleveren.1601 Helaas is de genoemde ligging
op dit moment niet meer dan een vermoeden. Onderzoek ter plekke kan het enige bewijs leveren omdat
het verloop van de perceelgrens ook andere oorzaken kan hebben. Maar het maant wel tot extra
beheersmatige aandacht voor dit terreingedeelte dat anno 2010 helaas nog geen onderdeel is van het
archeologisch monument.
De vondst van pijpaarden fragmenten van versieringen in de vorm van toneelmaskers, herinnert aan
de mogelijkheid dat Voorburg ook een theater bezat. Maar dat is verre van zeker. Het theater is namelijk
tot nu toe een nauwelijks bekend verschijnsel in de noordelijke Romeinse steden.1602 Waar een theater
ontbrak, kon ook het amfitheater als zodanig dienst doen.1603 Meestal lagen de theaters binnen de
ommuring zodat eventuele sporen in Voorburg vooral binnen de stadsmuur gezocht moeten worden. In
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Voorburg zijn concentrische gebogen sporen in het zuiden van insula III gevonden. Hierboven is een
mogelijk verband met een ronde tempel geopperd, maar dat is verre van zeker. Ook is in hoofdstuk 2 op
de mogelijkheid gewezen dat het om sporen van de inheemse nederzetting gaat. Als het restanten
zouden zijn van een halfronde tribune van een zeer klein theater, dan zou dat slechts zo’n vijftien meter
breed zijn geweest met een slechts vijf meter brede tribune. Dat in Voorburg resten van vijf tot zeven
verschillende toneelmaskers zijn gevonden, is in ieder geval geen bewijs voor het bestaan van een
theater. Onderzoek heeft uitgewezen dat ze ook veel als versiering zijn gebruikt in onder meer huizen.1604
Veel zogeheten pijpaarden toneelmaskers zijn aangetroffen in plaatsen zonder theater, zoals de forten
langs de Rijn bij Zwammerdam, Woerden, de Meern, Vechten en Utrecht. En ook in rurale nederzettingen
bij Delft, Oss en Afferden.1605 Het vermoeden bestaat dat ze als versiering zijn gebruikt. En waar het echte
toneelmaskers zijn, hoeven ze niet per se in een theater gebruikt te zijn. Zo waren er bijvoorbeeld
rondtrekkende toneelgezelschappen die op een veldje of een marktterrein optraden.
De grafvelden
De Romeinen begroeven op basis van wettelijke voorschriften hun doden buiten de stad. Van de
grafvelden van Romeins Voorburg is nauwelijks iets teruggevonden. Dat kan betekenen dat een grote
hoeveelheid graven nog ongeschonden is. Dat is van groot belang voor toekomstig onderzoek. Zo bieden
graven niet alleen inzicht in de demografie, maar via de bijgiften ook in de sociale aspecten.1606 En DNAonderzoek biedt snel groeiende mogelijkheden om aspecten van de stedelijke bevolking in beeld te
brengen die met traditionele middelen ondenkbaar zijn.1607 Omdat juist de ontwikkelingen van het
onderzoek van graven nog volop in beweging is, is bescherming van de graven van Forum Hadriani van
groot belang. Onderstaande analyse van de mogelijke aard, omvang en ligging helpt daarbij.
In de 16e eeuw vermeldt Junius een glazen fles die later door Scriverius is afgebeeld (afb. 1.3).1608
Compleet komen dergelijke glazen flessen vaak uit, vooral rijke, graven. Verder is er in de 18e eeuw een
vermelding van de vondst van een asurn. Volgens Van Wijn werd deze rond 1770 onder een lindeboom
gevonden bij het landgoed Arentsburg. Westreen van Tiellandt geeft later als vindplaats het
aangrenzende landgoed Hoekenburg. Dat is aannemelijk omdat daarmee een vindplaats direct ten
westen van de stad mogelijk is, wat zou passen bij de afkomst uit een grafveld.1609 Volgens Van Wijn is
de “lijkbus” door de vinders kapotgeslagen in de hoop er goud of andere kostbaarheden in aan te treffen.
Uit de askist kwam een schaaltje: een “allerkunstigst bewerkt napjen, dat op den rug van meesterlyk
gebeeldhouwde kindertjes rustte”. Dat duidt op een kostbaar voorwerp van ongebruikelijke vorm zoals
die vaker in graven worden gevonden. Verder zijn nog westelijker van Forum Hadriani in de periode
1890 – 1910 bij de bouw van de wijk Hoonwijck misschien graven tevoorschijn gekomen. Volgens de
lokale overlevering kwamen urnen tevoorschijn die voor een paar stuivers per stuk verkocht zouden
zijn.1610 Ook moeten vondsten zijn gedaan bij het verbreden van de Trekvliet in 1891. In 1992 kwam bij de
Trekvliet een Romeinse munt tevoorschijn.1611
De skeletresten die binnen de stadsmuren zijn gevonden, waren waarschijnlijk geen reguliere graven
omdat de doden buiten de stad ter aarde werden besteld. Om dezelfde reden is waarschijnlijk geen
sprake van graven bij het complete aardewerk dat Holwerda en Reuvens op verschillende plekken
aantroffen op de achtererven. Een deel daarvan is gedateerd en stamt uit de tijd dat de stadsmuur nog in
gebruik was. Daarom ligt binnen de stadsmuren een interpretatie als bouwoffer en/of bijvoorbeeld
ondergrondse opslag meer voor de hand. Hooguit valt voor de Romeinse periode nog te denken aan
vroege graven uit de tijd dat de nederzetting een stuk kleiner was.
Een bijzonder verschijnsel zijn de paardengraven die soms ook bij grafvelden voorkomen. Een door
Reuvens bij insula VI op circa vier meter van de stadsmuur gevonden paardenskelet zou zo’n graf kunnen
zijn.1612 Dergelijke skeletten zijn onder meer aangetroffen in een Romeins grafveld bij Kesteren en
Valkenburg ZH, maar het gebruik raakte pas in de Middeleeuwen echt wijd verspreid. In de Romeinse tijd
was vooral sprake van losse begravingen met mogelijk een bijzondere rituele functie.1613 Overigens is
niet zeker dat het Voorburgse paardenskelet Romeins is.
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Al met al is de oogst bij de Voorburgse grafvelden zeer karig terwijl er toch uitgestrekte grafvelden
geweest moeten zijn. Met naar schatting rond de duizend inwoners moeten er in Forum Hadriani in
anderhalve eeuw zo'n vijfduizend mensen zijn overleden, nog los van de oudere graven uit de
inheemse en Domitiaanse nederzetting.1614 In onder meer Valkenburg, Hatert en grafvelden bij
Nijmegen bedroeg de dichtheid duizend tot tweeduizend graven per hectare. De circa vijfduizend
Voorburgse graven zouden dan minimaal een oppervlak van 2,5 tot 5 hectare hebben ingenomen,
indien de graven althans niet tussentijds werden geruimd.1615 De graven konden zoals gebruikelijk
verdeeld zijn geweest over meerdere grafvelden, bijvoorbeeld voor elk van de twee grote
stadspoorten, dus in het oosten en westen langs de hoofdweg over de strandwal. Onderzoek in
Pompeji wees daar op een duidelijk onderscheid. Bij de Herculaneumpoort lagen veel graven van
stadsbestuurders terwijl zich voor de Noceapoort veel graven van vrijgelatenen bevonden.1616
Voorbeelden uit het enigszins in omvang vergelijkbare Nijmegen en Heerlen illustreren dat de
graven tot honderden meters buiten de poort lagen en ware grafstraten vormden. Zo strekt het
zuidelijke grafveld van Ulpia Noviomagus in Nijmegen zich tot ruim vijfhonderd meter van de
stadsgrens uit (afb. 4.19). En in Heerlen zijn langs de uitvalswegen over een afstand van meer dan
driehonderd meter graven aangetroffen tot bijna een kilometer afstand van het badhuis in het
centrum.1617 Details over de opbouw zijn bekend van een vrij compleet opgegraven grafveld in het
Duitse Heidelberg en geven een beeld van wat mogelijk ook bij Voorburg valt te verwachten. De
graven het dichtst bij de weg bevonden zich op slechts zo’n drie meter afstand daarvan. De meeste
graven lagen in de buurt van de weg, waardoor het grafveld vrij langgerekt was (zo’n 450 meter). Een
plek in de buurt van de stadsmuur was geliefd, zodat het grafveld in Heidelberg de eerste honderd
meter het breedst was met afstanden van maximaal 35 meter tot de weg, dus aan beide zijden
exclusief weg een breedte van 70 meter.1618 Maar het Nijmeegse grafveld suggereert dat bij
ruimtegebrek ook op grotere afstand van de weg werd begraven. Met in Voorburg mogelijk twee
grafvelden in het westen en oosten langs de weg over de strandwal van bijvoorbeeld 500 meter lengte
en een breedte aflopend van 70 naar 30 meter, zou het oppervlak al uitkomen op vijf hectare.1619
Mogelijk waren deze grafvelden nog iets kleiner als er ook graven lagen langs de weg naar de kust.
Anderzijds kan de dichtheid wat kleiner zijn geweest dan de veronderstelde minimaal duizend graven
per hectare..
De rijke graven lagen doorgaans dichtbij de stad (afb. 15.9).1620 Zo bevonden in Pompeji de
graven van de meeste stadsbestuurders zich binnen dertig meter van de stadsmuur.1621 Maar
historische omstandigheden of ruimtegebrek konden er toe leiden dat grote grafmonumenten ook
verder van de stadsgrens stonden. In Nijmegen is een ommuurde graftuin van circa 38 bij 38 meter
opgegraven, waar kort na de bouw aan weerszijden twee ommuurde graftuinen van elk circa 15 bij 15
meter tegenaan zijn gebouwd. Het in totaal 68 meter lange complex was te groot om binnen een zone
van dertig meter van de stadsgrens te liggen. Bovendien is het complex gebouwd tussen 80 en 100
na Chr., dus waarschijnlijk voordat een nieuwe stadsgrens voor Noviomagus werd vastgesteld die hier
wat verder weg lag dan de eerdere grens.1622 In het vermoedelijke familiegraf zijn in de begintijd van
Noviomagus nog mensen ter aarde besteld. Terwijl de noordkant van het imposante grafmonument
toen ongeveer honderd meter van de stadsgrens van Noviomagus lag, was die afstand aanvankelijk
kleiner.
Dankzij vondsten elders valt enigszins een beeld te vormen van het uiterlijk van de Voorburgse
grafstraten.1623 De sfeer valt te proeven in goed bewaard gebleven grafstraten in onder meer de
Vesuviussteden en Athene. Maar ook dichterbij is er volop informatie. Zo staat bij Trier de volledig
bewaard gebleven zuil van Igel, een 23 meter hoog grafmonument uit de 3e eeuw waarvan de
oorspronkelijk gebruikte kleuren op een kopie zijn gereconstrueerd. Verder konden in Keulen uit
brokstukken enkele monumenten worden gereconstrueerd. Ook is er in Keulen een komplete
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ondergrondse stenen grafkamer bewaard gebleven.1624 In Nederland zelf zijn er allereerst de door
Panhuysen beschreven stenen grafmonumenten uit Maastricht.1625 In de 1e eeuw zijn de
grafmonumenten daar nog vol uiterlijk vertoon met heroïsche voorstellingen van onder meer
gevechten tegen barbaren. Er is een duidelijke invloed van de militaire grafarchitectuur uit de
belangrijke centra Mainz en Keulen. Aan het eind van de 1e eeuw zet een omslag in naar
bescheidener monumenten en is ook het werk van een lokaal atelier herkenbaar. De monumenten
worden meer in zichzelf gekeerd met grafmuren of greppels rond de graftorens en grafkisten. Uit
Keulen zijn ook voorbeelden bewaard van fraaie onderaardse grafkamers waar boven weinig van viel
te zien. Ook de afbeeldingen veranderen. Zo verandert het in de 1e eeuw vaak afgebeelde dodenmaal
met aanligbedden in scènes waarin de familie zittend aan tafel eet. De veranderingen passen in een
trend waarin het accent verschuift van de overledene zelf naar de gehele familie. Geliefd worden
afbeeldingen van familieleden en scènes die tonen hoe het familiekapitaal werd verdiend. Het gaat
onder meer om handelscènes, pachtbetalingen en het doen van de boekhouding. Ook wordt
verwezen naar de aan de maatschappij bewezen weldaden, bijvoorbeeld het organiseren van
gladiatorenspelen of brengen van stierenoffers. Verder worden voorstellingen uit de mythologie
geliefd. Op een driehoekig front (timpaan) is in Maastricht de Romeinse wolvin afgebeeld, en op een
ander monument staat een dansende Maenade. En hoewel de meeste monumenten vrij bescheiden
zijn, zijn er ook resten gevonden van de zogeheten vogelpijler die zo’n negen meter hoog geweest
moet zijn. Van de graftuin in Nijmegen wordt vermoed dat deze zoals gebruikelijk bebouwd was met
onder meer bloemen en fruitbomen. De oogst werd gebruikt bij het dodenmaal dat periodiek bij de
graven werd gehouden. Omdat de grafmonumenten ook beschilderd zullen zijn geweest, zagen ze er
een stuk fleuriger uit dan de bewaard gebleven restanten suggereren. Daarbij waren het met name de
grote monumenten die in het oog sprongen.
De meeste graven waren veel simpeler met een eenvoudige steen met tekst of alleen maar een
met een greppel afgebakend stuk grond met bijvoorbeeld een kleine grafheuvel. Van die grafheuvels
zijn bij Wateringse Veld voorbeelden gevonden op de weg vanuit Forum Hadriani naar de kust, op
circa zes kilometer van de stad. Een kompleet opgegraven grafheuvel had een kringgreppel met een
diameter van 12,5 meter. De heuvel lag circa drie meter van de bermgreppel van de weg, en had aan
die kant van de weg een doorgang. Ook was er voor de toegang tot het grafveld een dam in de
bermgreppel gemaakt met daarin een duiker voor de waterafvoer. Iets noordelijker bij Poeldijk zijn
langs een weg vergelijkbare grafheuvels gevonden.1626 In 2009 is bij het Utrechtse IJsselstein de
zeldzame vondst gedaan van een kompleet bewaard gebleven grafheuvel uit de Romeinse tijd. Dit
exemplaar uit de eerste helft van de 2e eeuw was onderdeel van een groter grafveld en was met een
diameter van acht meter boven het Romeinse maaiveld slechts 0,4 meter hoog en wellicht (deels)
opgebouwd met grond uit de bermgreppels.1627 Het illustreert hoe bescheiden de graven konden zijn.
En wie niet via familie of een begrafenisclub van een goede uitvaart was verzekerd, eindigde anoniem
op grotere afstand van de weg.
Een en ander betekent dat in Voorburg vooral in de buurt van de stadsmuur grote
grafmonumenten zijn te verwachten, maar dat tot minimaal een halve kilometer daarvandaan
eenvoudiger graven kunnen liggen met concentraties rond de belangrijkste uitvalswegen. Helaas zijn
de meeste potentiële gebieden inmiddels overbouwd. Maar dat sluit niet uit dat de graven nog deels
bewaard zijn omdat ze onder het Romeinse loopvlak lagen. Die kans is blijkens ervaring elders het
grootst in bijvoorbeeld tuinen, plantsoenen en onder wegen. Verder moet er, gezien de oostelijke
uitbreiding van de Romeinse stad in waarschijnlijk de 3e eeuw, in het oosten rekening mee worden
gehouden dat daar een deel van de oudere graven binnen de latere ommuring ligt, dus in de latere
insulae XXI t/m XXIV op het terrein van het Diaconessenziekenhuis. Dat in Voorburg nauwelijks
graven zijn ontdekt heeft overigens grote invloed op het beschikbare Voorburgse
vondstenassortiment. Graven bevatten nogal eens kostbare zaken. Dat de Nijmeegse en Heerlense
musea meer kostbare objecten bevatten dan de in Voorburg opgegraven collectie, hoeft op zich dus
niet te betekenen dat Voorburg minder welvarend was.
De haven
De haven was een belangrijke levensader voor de ontwikkeling van Forum Hadriani. Eerst wordt
samengevat wat het algehele beeld is dat in hoofdstuk 2 en 3 is geschetst op basis van vooral een
herinterpretatie van de grondboringen van De Jager uit 2001 en een opgraving van Hallewas uit 1987,
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aangevuld met het onderzoek van Reuvens en enkele eerste resultaten van de opgraving van het
AAC.1628 Vervolgens wordt aan de hand van de eerste resultaten van de opgraving van het AAC nader
gekeken naar de oeverconstructies en de stortplaats van afval. Dat vormt bij elkaar de basis voor een
reconstructie van de haven.1629 Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van de havencapaciteit. De
beschrijving eindigt met een sfeerbeeld van de haven, inclusief zaken als de bij de haven horende
gebouwen zoals opslagloodsen.
De haven in grote lijnen
Al lange tijd was duidelijk dat Forum Hadriani via een haven met het Kanaal van Corbulo verbonden moet
zijn geweest. Naast de logistieke logica, waren er ook vondsten die in die richting wezen zoals
vlootstempels, maar ook bijvoorbeeld het grote aantal wijnvaten dat karakteristiek is voor Romeinse
havenplaatsen.1630 Verder valt bijvoorbeeld op dat van de negen leesbare voorstellingen op de
opgegraven zegelstenen, een derde te maken heeft met water of de zee: een schip met drie gewapende
krijgers, een dolfijn en een zeemonster met drietand (kenmerk van de zeegod Neptunus).1631
Het lag in de lijn der verwachtingen dat er zich al vroeg een haven zou bevinden in het verlengde van
de veronderstelde hoofdstraat langs het latere badhuis in de richting van het Kanaal van Corbulo.1632 Het
was dan ook daar dat De Jager in 2001 met grondboringen een tientallen meters brede geul aantoonde
die nog voor een deel watervoerend was geweest (afb. 2.5). In die geul waren al in 1987 door de ROB
houten palen gevonden. Maar het was toch een verassing toen bij de opgraving van het AAC in 20072008 bleek dat het bij de geul om een flinke insteekhaven ging waarvan de kadewerken maar liefst meer
dan honderd meter in de stad staken. Weliswaar had Holwerda al in 1912 het bestaan van een dergelijke
insteekhaven geopperd, maar dat was voor de door hem opgegraven sporen weinig geloofwaardig.
Hoewel de definitieve opgravingsresultaten van het AAC nog niet zijn gepubliceerd, valt al wel een
vrij goed beeld te vormen op basis van de eerdere onderzoeken.1633 Vooral op basis van genoemde
grondboringen van De Jager en de opgraving van Reuvens en Hallewas, is in hoofdstuk 2 de
bodemkundige achtergrond van de geul en insteekhaven beschreven (afb. 2.6 en 2.7), met ook aandacht
voor het aangrenzende Kanaal van Corbulo. Daarna is in volgende hoofdstukken aandacht besteedt aan
de ontwikkeling van de haven tot aan de stichting van Forum Hadriani, en daarna. De resultaten daarvan
worden hier kort samengevat, waar bekend en relevant met vermelding van de aanvullende inzichten uit
het onderzoek van het AAC. De reconstructie is van groot belang omdat er vrij weinig havens van
Romeinse steden bekend zijn, en de vorm als insteekhaven zeldzaam is. Uniek is de vorm als
insteekhaven overigens niet. Zo is in 1962 bij het castellum in Roomburg een insteekhaventje
tevoorschijn gekomen van circa 10 bij 33 meter met zijkanten die waren versterkt met hout. Het was
net als in Voorburg uitgegraven in een natuurlijk watertje dat uitmonde in het Kanaal van Corbulo.1634
In het kampdorp bij Vechten is eveneens een beschoeide insteekhaven gevonden in het restant van
een natuurlijke geul. En ook bijvoorbeeld in Valkenburg lijken op de Oude Rijn uitmondende zijtakken
als insteekhaven gediend te hebben.1635 Maar van deze havens is het beeld inkompleet. Dat geldt ook
voor voorbeelden verder weg. Zo ontdekte het Duits Archeologisch Instituut te Rome in 2000 in Ostia
een kleine rechthoekige haven die circa 100 meter in de Romeinse stad stak bij een breedte van 200
meter, maar daarvan is verder weinig bekend.
Het terrein langs de Vliet bestond oorspronkelijk uit een drassig graslandschap dat werd doorsneden
door enkele natuurlijke geulen van het Gantelsysteem dat met de Maas in verbinding had gestaan (afb.
2.2). Blijkens onderzoek in 2008 is de Vliet zelf ook het restant van een natuurlijke waterloop met bewaard
gebleven beddingafzetting. Er is een vulling aangetroffen met gyttja, een organisch sediment van in
stilstaand water bezonken fijn verdeelde plantenresten.1636 Onderzoeker Waldus gaf desgevraagd aan
dat in de Gytttja-afzettingen hoofdzakelijk recente vondsten zijn gedaan zoals baksteen en puin. In de
daaronder gelegen fijngelaagde zandige afzettingen zijn de Romeinse en vroegmiddeleeuwse vondsten
gedaan. Die vondst van Romeinse scherven maakt het waarschijnlijk dat in deze geul het Kanaal van
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Corbulo lag. Dat kanaal was in de buurt bij Leidschendam twaalf tot vijftien meter breed, wat in de 16e
eeuw ook ongeveer de breedte was van de Vliet bij Voorburg.1637 Dat kan daarom ook bij Voorburg zo
ongeveer de breedte in de Romeinse tijd zijn geweest. De top van de in 2008 ontdekte oude
beddingafzetting bevond zich gemiddeld op 2,55 meter beneden NAP, maar liep deels maximaal een
halve meter op tot bijna 2 meter beneden NAP.1638 Dat beeld komt goed overeen met een waarneming in
Rijswijk waar de oever van het Kanaal van Corbulo afliep tot 2,25 meter beneden NAP en in het niet
opgegraven midden mogelijk nog wat dieper ging. In hoofdstuk 2 is zeer indicatief gereconstrueerd dat
het peil van het oppervlaktewater in Voorburg met de getijden schommelde tussen circa 1,5 en 1 meter
beneden NAP. Dat zou betekenen dat er in het bij Voorburg onderzochte deel van het Kanaal van
Corbulo circa 1 tot 1,5 meter water stond.
Onder meer de aanwezigheid van veen op de bodem geeft aan dat het ook bij de insteekhaven
oorspronkelijk om een natuurlijke geul ging.1639 In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de natuurlijke geul
waarschijnlijk in fasen is gevormd, waarbij het noordelijke uiteinde mogelijk pas in de Romeinse tijd zijn
definitieve vorm heeft gekregen. In de prehistorie is verspreid over een aantal eeuwen de zogeheten
Gantellaag afgezet (laag E), welke op het onderzochte terrein tot circa honderd meter uit de Vliet is
waargenomen. De grens lag ongeveer bij het punt waar de top van de oplopende strandwal een hoogte
van 1,2 meter beneden NAP bereikte. Het ziet er naar uit dat langs die lijn een wat steiler stuk van de
flank van de strandwal is ontstaan, een ‘trede’ die ook in de vorming van de geul een rol heeft gespeeld.
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat vermoedelijk aan het eind van de 1e eeuw en/of het begin van de 2e
eeuw in een aantal stadia nog zo’n vijftig meter verder dan de Gantellaag, opnieuw klei is afgezet: de
‘Romeinse’ kleilaag D1 en D2. Daarna is bij de geul nog klei van laag D3 afgezet.
In de tijd van de Domitiaanse nederzetting was de geul mogelijk nog maar zo’n honderd meter lang
en ten opzichte van de top van de strandwal op de meeste plaatsen ruim een meter diep. De zandbodem
van de geul bevond zich circa 1,8 meter beneden NAP, dat is circa driekwart minder diep dan het diepste
punt dat in de Vliet is waargenomen. Het oppervlaktewater schommelde zoals gezegd waarschijnlijk
ongeveer tussen de anderhalf meter beneden NAP bij laagwater en een meter beneden NAP bij
hoogwater. Dat betekende dat in de tijd van de Domitiaanse nederzetting bij hoogtij circa 0,8 meter water
in de geul stond, wat voor platbodems (rivierpramen) genoeg was.
Waarschijnlijk bevond de hoofdweg van het centrum van de civitas-hoofdstad naar het Kanaal van
Corbulo zich destijds ten oosten van de geul. Dat verklaart dat waarschijnlijk hier op de oostelijke oever
de eerste oeverconstructie is aangelegd. De door het AAC opgegraven oudste rij palen volgt de oriëntatie
van de Domitiaanse nederzetting. Maar al snel, mogelijk met een Trajaanse wateroverlast rond 100 na
Chr., is de geul deels dichtgeslibd en waarschijnlijk tijdelijk buiten gebruik geraakt. Vermoedelijk was een
diepere ‘buitenhaven’ langs het Kanaal van Corbulo nog wel bruikbaar. Waarschijnlijk in de decennia
daarop werd een stevig pakket klei op de oevers afgezet, mogelijk afgerond met een Hadriaanse
wateroverlast vlak voor de stichting van Forum Hadriani. Als gevolg van de afzetting van de kleilagen en
bodemvorming hoger op de strandwal bereikte de geul ten opzichte van het Romeinse loopniveau een
diepte van anderhalf tot twee meter. Dat maakte de geul als haven nog aantrekkelijker omdat het terrein
langs de geul minder vaak werd overspoeld.
Vermoedelijk is de insteekhaven binnen een of twee decennia na de stichting van Forum Hadriani
weer in gebruik genomen na eerst nog enige tijd verwaarloosd erbij gelegen te hebben. De Jager vond in
2001 in de geul op de top van de zandbodem ruwwandig Romeins aardewerk en Reuvens vond er
botmateriaal. Dat duidt erop dat de waarschijnlijk in het begin van de 2e eeuw deels dichtgeslibde geul
daarna tot op de bodem is uitgebaggerd waardoor later het aardewerk op de boden kon belanden. Dat de
haven is uitgebaggerd werd bevestigd tijdens het onderzoek van het AAC. Als gevolg van het uitbaggeren
zijn in de geul zelf geen aantoonbare restanten gevonden van de Gantellaag (laag E). Evenzo zijn de
‘Romeinse’ afzettingen (laag D), die wel op de oevers zijn achtergebleven, in de geul zelf weggebaggerd.
Overigens is de natuurlijk oplopende geulbodem bij het uitbaggeren gehandhaafd en niet uitgegraven
tot een vlakke bodem. Dat uitgraven had sporen moeten opleveren van bijvoorbeeld schopsteken,
verstoringen van het onderliggende sediment of restanten van de oude opvulling. En die sporen zijn
door het AAC niet aangetroffen.1640 Het baggeren zal zijn uitgevoerd tijdens eb omdat het
wegtrekkende water dan hielp bij de afvoer van het sediment.
De genoemde wateroverlast rond waarschijnlijk het begin van de 2e eeuw kan de geul in de
Romeinse periode een stuk noordelijker in de strandwal ingesleten hebben. Bij de westelijker gelegen
geul lag het uiteinde namelijk circa tweehonderd meter van de Vliet. Een vergelijkbaar bereik kan de geul
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van de insteekhaven aanvankelijk ook hebben gehad. Maar dat mogelijke noordelijke deel viel buiten de
waarnemingen van De Jager en later het AAC. Als hier een uitloper van de geul lag, dan is deze
waarschijnlijk in het noordwesten gedempt op de plaats van de nieuw aangelegde decumanus 2 van
Forum Hadriani, de weg die ten zuiden van insula VIII gelopen zal hebben. In dat geval resteerde voor de
geul een lengte van circa honderddertig meter, afhankelijk van de ligging van het (niet opgegraven) punt
waar de geul uitliep in het Kanaal van Corbulo. De nieuwe hoofdweg, de cardo maximus, liep nu direct ten
westen van de geul.
De uitgebaggerde eerste honderd meter van de geul was met het herstel van de oude diepte weer
goed bevaarbaar. De mogelijk pas na de recente wateroverlast volledig uitgesleten laatste dertig meter
van de geul was ongeveer een halve meter ondieper, en daardoor minder goed te gebruiken. Met
gemiddeld laag water lag dit deel waarschijnlijk grotendeels droog, terwijl er ook bij gemiddeld hoog water
vermoedelijk slechts een paar decimeter water stond. Omdat dit deel in de nieuwe inrichting van de stad
in de hoek van het kruispunt van de twee genoemde wegen lag, werden deze met een oeverversterking
beschermd tegen extreem hoog water. Het is dit deel dat is gebruikt als de verderop te bespreken
stortplaats van afval. Mogelijk is het ondiepe stuk niet volledig gedempt omdat het bij extreem hoog water
als een extra wateropvang kon functioneren (‘waterberging’). Bovendien konden platbodems hier
droogvallen voor onderhoud en misschien ook wel om gelost te worden. En misschien is het deel gebruikt
door vissers. Bij hoog water had de geul naar schatting een wateroppervlak van circa drieduizend
vierkante meter, waarvan ongeveer een derde door het AAC is opgegraven.
De door het AAC opgegraven versterking van de westelijke oever volgde de richting van de
hoofdweg (cardo maximus) van Forum Hadriani, althans bij het eerste deel vanaf het kruispunt waar de
weg het dichts bij de geul lag. Twee stenen constructies die Reuvens hier opgroef hebben dezelfde
oriëntatie als de hoofdweg. In de richting van de Vliet kwam de weg steeds verder van de natuurlijke
oever te liggen, zo geven de boringen van De Jager en opgraving van Reuvens aan. In de eindpublicatie
van BAAC is daarentegen verondersteld dat de natuurlijke oever dezelfde oriëntatie had als de
hoofdweg.1641 De opgravers van het AAC schetsen in de tussentijdse publicatie hetzelfde beeld. 1642 Maar
de boringen van De Jager (afb. 2.5 en 2.6) wijzen anders uit, wat ook geldt voor de ligging van stenen
constructies en mogelijk ook een Romeinse houten oeverbeschoeiing die Reuvens in kaart bracht. Het
ziet er naar uit dat de aan het noordelijke uiteinde tussen de twintig en vijfentwintig meter brede geul in de
richting van de Vliet aanvankelijk verbrede tot niet veel meer dan circa vijfendertig meter. Door de
plaatsing van de steiger in het water was daarvan circa dertig meter beschikbaar tussen de westelijke
oever en oostelijke steiger (afb. 2.7).
Aan de westzijde was er achter de kade weinig ruimte omdat daar de hoofdweg liep (decumanus
maximus). Dichterbij de Vliet schoof de westelijke oever naar de oostelijke oever op. Reuvens vond aan
de kant van de Vliet vermoedelijk een versterking van deze oever met breuksteen en over vier meter
lengte mogelijk ook een houten beschoeiing, hoewel die niet gedateerd is. Daardoor was de doorgang
naar het Kanaal van Corbulo waarschijnlijk slechts zo’n tien tot twintig meter breed, afhankelijk van de
ligging van de niet opgegraven oostelijke oever bij de monding. De waarschijnlijk iets gebogen vorm van
de geul kan verklaren dat bij de oostelijke oever een minder steile ‘binnenbocht’ ontstond. Bij de oostelijke
oever vond Hallewas in 1987 twee houten palen van een ongeveer twee meter brede steiger.
Het ziet er naar uit dat deze oostelijke steiger uiteindelijk zo’n vijf meter in het water stond na
minimaal tweemaal in de richting van het water te zijn opgeschoven, een situatie die vrij gebruikelijk is bij
Romeinse oeverconstructies. Volgens de opgravers van het AAC was in alle fasen sprake van een open
steigerconstructie waaronder het met vloed opkomende water vrij spel had. Daardoor kon hier in de
periode dat de haven in gebruik was nog een kleilaagje worden afgezet (laag D3).1643 Mogelijk werd met
de open steiger bewust een extra ruimte geschapen om te voorkomen dat bij extreem hoog tij het water te
hoog tegen de oevers werd opgestuwd, wat vooral bij de aangrenzende wegen onwenselijk was. Dat de
Romeinen dit principe van ‘waterberging’ kenden illustreert op veel grotere schaal de opmerking van Dio
Cassius over een dergelijk functie voor het Kanaal van Corbulo bij de mondingen van Rijn en Maas.
Volgens hem was het belangrijkste doel het voorkomen “”van overstromingen door de getijden van de
Oceaan”.1644 Evenzo is bijvoorbeeld bij de limesweg bij De Meern in de wegdam een korte brug gebouwd
om het water de ruimte te geven en zo de druk op de wegdam te verminderen.1645
Uit de boringen van de Jager valt af te leiden dat de geul na loop van tijd tot circa anderhalf meter
beneden NAP, het veronderstelde laagwaterniveau, met klei is dichtgeslibd. Het organisch materiaal dat
daarbij op de bodem is bezonken kwam in de grondboringen tevoorschijn. Vervolgens is de geul verder
1641

Bink en Franzen 2009, afb. 12.5 t/m 12.8.
Driessen 2009a,59 fig. 6.2, met abusievelijk gehalveerde schaalaanduiding.
Koot 2009,38.
1644
De Kort 2009,24; Dio Cassius, Historia Romana LXI,61,30,4-6.
1645
Van Dinter en Graafstal 2007,22.
1642
1643

596

dichtgeslibd tot circa een meter beneden NAP, het gereconstrueerde hoogwaterniveau. Daarboven vond
Hallewas een decimeters dikke laag vieze klei met puin, waaronder tufsteen. Ook Reuvens vond op dat
niveau volop Romeins materiaal waaronder een stuk molensteen. Door het AAC is die laag ook
opgegraven en als ´dark earth´ geïdentificeerd. Bij de opgraving van Hallewas in 1987 is achteraf gezien
gebleken dat de oude oostelijke grenssloot van Arentsburg evenwijdig aan de oostelijke kade liep
waarvan Hallewas direct ten oosten van de sloot twee palen vond. Die oude sloot heeft dezelfde
oriëntatie als de rij palen uit de Domitiaanse nederzetting. De een aantal malen opgeschoven oostelijke
kade heeft kennelijk tot aan het definitief dichtslibben van de haven, de oude oriëntatie uit de tijd van de
Domitiaanse nederzetting behouden. Dat was een praktische oplossing omdat een aanpassing aan de
nieuwe oriëntatie ingrijpende graafwerkzaamheden aan de geul had vereist. De noodzaak daartoe
ontbrak omdat er in het nieuwe stadsplan van Forum Hadriani geen weg meer achter de oostelijke
kade lag.
De uitwerking van de opgraving van het AAC belooft interessante details op te leveren over
bijvoorbeeld de fasering, constructiewijze en technieken van houtbewerking. Omdat de insteekhaven
langzaam is dichtgeslibd, valt waarschijnlijk ook een beeld van de bodem te vormen met sporen van het
gebruik als haven. Een beeld van de onderzoeksmogelijkheden geeft de oude opgraving van de haven in
Velsen waar op de bodem bijvoorbeeld afdrukken zijn gevonden van de drijvende heistelling waarmee de
steigerpalen waren ingeheid, en ribbels op de bodem die aangaven met welke heersende windrichting het
water op de oever inwerkte. Sindsdien zijn de onderzoekstechnieken verder ontwikkeld zoals de
dendrochronologische datering van houtsoorten anders dan eiken en de datering van sedimenten op
basis van optisch gestimuleerde luminescentie.1646
De oeverconstructies
Bij het onderzoek van Hallewas in 1987 waren slechts twee houten steigerpalen en een liggende balk
gevonden. Verder had Reuvens in 1831 over vier meter lengte twee houten balken en wat planken van
een mogelijk Romeinse oeverbeschoeiing vlak bij de Vliet opgegraven. Het AAC legde daarentegen grote
delen van de houten oeverconstructie bloot, waaronder bijna honderd eiken kadepalen met een dikte van
ongeveer 30 centimeter. (afb. 15.10 en 15.11)1647 De tussentijdse publicatie van resultaten van de
opgraving van het AAC biedt in combinatie met de oudere waarnemingen al interessante beelden van de
oeverconstructies.1648
Van de westelijke oeverconstructie is door het AAC alleen een klein deel opgegraven in de
noordelijke opgravingsput van het AAC bij het ondiepe deel van de natuurlijke geul. De oeverconstructie
bestond uit een enkele rij eiken palen met planken erachter.1649 Het gaat over een circa vijfentwintig meter
lang stuk waarin acht aangepunte vierkante palen zijn gevonden, waarvan een rond 210 na Chr. dateert.
De palen waren ingeheid toen er nog klei in de geul stond aangezien die bij het heien is meegetrokken.
De afstand tussen de circa een voet dikke palen is vrij constant drie meter (10 voet). Achter de palen
bevonden zich aan de oeverzijde horizontaal geplaatste planken.1650 Hier is dus mogelijk wel sprake van
een dichte kade die de vlak ernaast gelegen hoofdweg (cardo maximus) droog moest houden, mede door
te zorgen dat de grond onder en naast de weg niet in de geul zou wegzakken. Door de ligging direct langs
de weg was er achter dit deel van de westelijke oever weinig ruimte beschikbaar. Omdat dit deel van de
geul amper bevaarbaar was, vormde dat geen groot probleem.
Uit de boringen van De Jager was gebleken dat de afgebroken Aula ongeveer in de lengterichting
van de natuurlijke geul was gebouwd, wat ook de positie van de werkput was. Opvallend genoeg lag de
oeverconstructie iets schuin langs de putrand. Dat was waarschijnlijk het geval omdat deze
oeverconstructie niet de natuurlijke oriëntatie van de geul volgde maar die van de hoofdweg. Van de
achterliggende oever is aflopend slechts zo’n vier meter tot enkele centimeters opgegraven: de paal het
dichtst bij de Vliet was door de damwand van de werkput gekliefd.1651 Het overige deel van de westelijke
oever lag buiten de opgravingsput.
Er is van de westelijke oever en aangrenzend deel van de geul een dwarsprofiel gepubliceerd met
aan de rand van de oever een ingeslagen eiken paal.1652 Zichtbaar is hoe de eiken paal is ingeslagen op
een punt waar de bodem van de natuurlijke geul steil begint op te lopen: van iets minder dan een halve
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meter beneden NAP naar iets boven het NAP niveau een meter westelijker. Dat past bij het beeld van
een vrij steile westelijke oever zoals dat in twee dwarsprofielen van De Jager naar voren kwam. Ten
oosten van de paal, het open water, is de bodem de eerste vijf meter vrij vlak. Daarna loopt de bodem van
de geul over een afstand van circa vijf meter geleidelijk ongeveer een halve meter af naar een diepte van
circa 1,1 meter beneden NAP. Dat is hier de diepte in het midden van de geul.
De havenpaal zelf is door een ongeveer een meter diepe veenlaag geheid en steekt nog ongeveer
anderhalve meter in het zand. De bovenkant van het hout is hier tot ongeveer het NAP niveau bewaard.
Dat is het niveau waarop ook de in 1987 door Hallewas opgegraven steigerpalen geconserveerd waren.
De Jager had rond dit niveau de top van de schone kleivulling van de geul aangeboord, wat terugkomt in
het profiel. Erboven ligt dezelfde laag ‘dark earth’ die in het profiel van Hallewas zichtbaar was. In het
dwarsprofiel van het AAC is behalve de paal ook het begin van de oever zichtbaar. Die bereikt een
niveau van een paar decimeter boven NAP en loopt gezien de helling buiten het profiel nog wat verder
op. Op basis van de gereconstrueerde hoogtelijnen van het Romeinse maaiveld (afb. 2.9), valt hier
een loopniveau van ongeveer een halve meter boven NAP te verwachten. De onderkant van de paal
steekt tot 3 meter beneden NAP in de grond zodat de oorspronkelijke lengte circa 3,5 meter geweest
kan zijn. Dat is een belangrijk gegeven voor de reconstructie van het type oeverversterking.
De grond achter de oeverconstructie oefende een grote druk in de richting van de geul uit.
Complicatie was dat de palen vaak in drassige grond stonden en gemakkelijk werden weggedrukt. De
Romeinen hadden daar twee verschillende oplossingen voor. De simpele oplossing was het gebruik van
zeer lange palen waarvan een groot deel onwrikbaar in de harde ondergrond stak. Een voorbeeld
daarvan is de circa twintig meter lange loskade die is opgegraven in Veldhuizen bij De Meern.
Vergelijkbaar met de situatie in Voorburg, lag daar op circa vijf meter van de kade een belangrijke weg.
Voor de rond 100 na Chr. gebouwde kade waren 5,5 meter lange palen in de grond geheid. Desondanks
is de constructie in slechts een paar jaar weggezakt.1653 De Voorburgse paal was waarschijnlijk ongeveer
een derde korter. Dat kan een besparing op hout zijn geweest. Mede omdat de paal overeind is blijven
staan, is het waarschijnlijker dat de Romeinen hier hun tweede techniek hebben toegepast: de trekbalk
die in tweede instantie ook in Veldhuizen is gebruikt. Daarvan zijn verder onder meer voorbeelden
opgegraven in Woerden, Alphen aan de Rijn, Xanten en Londen.1654 In deze constructie werden loodrecht
op de kade lange balken geplaatst. Deze waren aan een uiteinde stevig in de vaste grond van de oever
verankerd op een punt waar deze stevig genoeg werd bevonden. In Xanten bijvoorbeeld, waren de
trekbalken 6,85 meter lang. Het andere uiteinde werd aan de rand van de kade verankerd, enwel zo hoog
mogelijk om de kracht van de zogeheten hefboomwerking maximaal te benutten. Omdat de bovenkant
van het hout in Voorburg is vergaan, zegt het weinig dat het AAC geen resten van zo’n trekbalkconstructie
heeft gevonden. Mogelijk zijn hoger op de oever, buiten de opgravingsput van het AAC, nog wel
grondsporen ervan bewaard.
Van de oostelijke oeverconstructie, waarvan Hallewas al twee steigerpalen had opgegraven, is veel
meer teruggevonden. De oostelijke oeverzone is door het AAC over de volle breedte en een lengte van
ongeveer veertig meter onderzocht.1655 Er zijn alleen resten gevonden in werkput 2 omdat in werkput 1
de oostelijke oever (net) niet is aangesneden. De oudste bewaard gebleven constructie bestond uit een
open steiger die was opgebouwd uit een dubbele rij palen. Daarvan waren de palen uit de rij het dichtst
aan de waterkant ten behoeve van de stabiliteit verbonden met horizontale planken. Er was gebruik
gemaakt van lange eiken palen waarvan de onderste 1,6 meter bewaard was gebleven met aanzienlijke
diktes tot 35 centimeter. Over een lengte van maximaal 0,8 meter waren ze aan de onderkant aan twee of
vier zijden aangepunt en in de klei geheid. Waarschijnlijk als extra versterking waren ook korte palen met
een bewaard gebleven lengte van 0,8 meter in de klei geheid.
Er is in de loop van de 2e eeuw een verbouwing uitgevoerd waarbij ongeveer twee meter uit de eerste
oeverconstructie in het water een nieuwe rij eiken palen is aangebracht, mogelijk rond 160 na Chr. Er is
gebruik gemaakt van palen die nog zo’n 0,4 meter dieper in de grond staken. Deze palen met een
doorsnede van 27 centimeter hadden aan de bovenkant vier zijden. Aan de onderkant hadden ze zes
zijden en waren over een lengte van 1,7 meter aangepunt, ongeveer de diepte waarmee ze in de bodem
waren geplaatst. Interessant genoeg is een deel van de oude steigerconstructie voorover geklapt in de
haven terwijl iets verderop de restanten lagen van een vergelijkbare constructie (afb. 15.11 en 15.12).
Ertussen lagen resten van de planken van het looppad op de steiger. De opgravers concludeerden dat
het hier ging om een open aanlegsteiger die was gefundeerd op in het water geplaatste palen.1656 De
jongste palen van deze constructie lijken uit dezelfde periode te dateren als de gedateerde palen van de
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westelijke oeverconstructie, dat is het begin van de 3e eeuw.1657 Dat de Romeinen dergelijke open
steigers kenden illustreert een wandschildering uit de villa van Stabiae aan de voet van de Vesuvius (afb.
15.13).
Op basis van de boringen van De Jager en de opgraving van Hallewas valt een dwarsprofiel van de
haven te reconstrueren op dit punt van de haven (afb. 2.7). Dankzij de boringen van De Jager kon het
profiel van Hallewas aangevuld worden met de westelijke oever die hier ook buiten de opgravingsput van
het AAC lag. Een dwarsprofiel van het AAC loodrecht op de steiger geeft een nog wat gedetailleerder
beeld van de oostelijke oever, ongeveer honderd meter ten zuiden van het noordelijke uiteinde van de
geul.1658 Hier had de opgegraven geul al de grootste diepte bereikt van 1,8 meter beneden NAP. De
steigerpaal is bewust in het open water geplaatst op een punt waar de bodem begint op te lopen zodat de
waterdiepte langs de rand van de steiger maximaal was. De paal staat ruim vier meter uit het punt waar
de oostelijke oever steiler oploopt en staat bijna zes meter van de oude havenpaal die in de oever zelf is
geheid en later met een getijdenlaag is overdekt geraakt. In het profiel is zichtbaar hoe de steigerpaal bij
het inheien klei heeft meegetrokken zodat de haven bij deze constructiefase niet geheel was
uitgebaggerd. Dat was wel het geval toen de steiger later nog zo´n twee meter verder in de richting van
het water is uitgebreid.1659
Hallewas vond twee in doorsnede rechthoekige steigerpalen van de jongste steiger vlak langs de
grenssloot van Arentsburg. Gemeten loodrecht op de oude sloot, moet dit deel van de steiger circa twee
meter breed zijn geweest. Dat is een steigerbreedte die ook bijvoorbeeld in Velsen voorkomt.1660
Interessant is dat de steigerpalen in het opgravingsvlak met de rechte zijkanten in een schuine positie op
elkaar gericht lijken te zijn, met een onderlinge hartafstand van drie meter (10 voet). Hierboven is
aangegeven dat 10 voet ook een basismaat lijkt te zijn in de westelijke oeverconstructie, terwijl deze
eenheid ook bijvoorbeeld voorkomt in de havenwerken bij Velsen.1661 Misschien waren de door Hallewas
opgegraven steigerpalen als extra versterking met schuine verbindingen onderling verbonden. Tot aan de
bovenrand van de steile oever gemeten was de houten oeverconstructie in totaal ongeveer vijf en later
zeven meter breed. Dat is bijvoorbeeld vergelijkbaar met de zeven meter brede planken kade in
Xanten.1662 Daarbij hoeft niet alles met planken bedekt geweest te zijn. Het is ook denkbaar dat loodrecht
op de twee meter brede steiger enkele verbindingen met de oever waren gemaakt, breed genoeg voor
het laden en lossen. Voorbeelden elders leren dat een breedte van twee meter langs de oever al
voldoende was om goed te kunnen laden en lossen.1663
De bevaarbaarheid van dit deel van de haven laat zich goed reconstrueren (afb. 15.14 en 15.15). In
hoofdstuk 2 is zoals gezegd indicatief een waterstand gereconstrueerd tussen ongeveer een (hoogwater)
en anderhalve meter (laagwater) beneden NAP. Daarmee stond hier het diepste punt minimaal 0,3 meter
onder water en bij vloed circa 0,8 meter. Het loopvlak lag hier op beide oevers vermoedelijk op ongeveer
een halve meter beneden NAP. Zodoende stak het loopvlak van de steiger bij de gereconstrueerde
hoogwaterstand van 0,8 meter beneden NAP, nog drie decimeters boven het gemiddeld hoog
waterniveau (GHW) uit. Een veel grotere hoogte kon lastig zijn bij het lossen van de lading. Daarbij hoeft
het geen probleem geweest te zijn dat bij extreem hoge waterstanden het water over de steiger klotste.
De steigerpaal stak in het profiel tot circa 2,75 meter beneden NAP en kan oorspronkelijk tot het
loopniveau van de steiger circa 2,25 meter lang zijn geweest. Daarvan was circa 1,25 meter lengte
bewaard. De paal stak dan ongeveer de helft van de lengte in de bodem.
Zoals besproken in hoofdstuk 2, vond Reuvens mogelijk sporen van de westelijke oeverconstructie
vlakbij de monding aan het Kanaal van Corbulo (afb. 15.16). Reuvens ontdekte in elkaars verlengde twee
balken die over vier meter lengte loodrecht op de Vliet waren georiënteerd. Hoewel een Romeinse
datering niet vaststaat, valt het wel op dat de oriëntatie afwijkt van de jongere sporen zoals een recent
stenen riool. Omdat er direct langs de Vliet een theekoepel stond, kon Reuvens de “schoeiing” slechts
vanaf circa zes meter van de Vliet opgraven. Vier meter noordelijker liep het houtwerk buiten zijn sleuf
vermoedelijk verder door. Aan de kant van de geul waren parallel aan de balk twee planken aangebracht
en mogelijk drie of vier paaltjes. Verder lijkt aan de oeverzijde ook een plank evenwijdig aan de balken
gevonden te zijn. Vooral aan die oeverzijde vond Reuvens ook veel Romeins baksteenmateriaal van een
mogelijke oeverversterking achter de beschoeiing. Mogelijk gaat het om een aantal fasen van een
oeverbeschoeiing. Het gebruik van balken is onder meer bekend van Romeinse havens in Woerden,
Xanten en Londen.
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Circa drie meter westelijker vond Reuvens de mogelijke restanten van de stadsmuur met vanaf de
zuidoosthoek over circa vijftien meter lengte een ‘havenmuur’ die waarschijnlijk eindigde in een flinke
steunbeer (afb. 15.16). 1664 De muur had dezelfde oriëntatie als het wegennet van Forum Hadriani en de
door het AAC noordelijker opgegraven westelijke oeverconstructie. Maar passend bij het beeld van een
hier naar het oosten opgeschoven oever, lag de constructie een stuk oostelijker dan de westelijke
kaderwerken bij het AAC. Het lijkt erop dat de oever hier met de buitenbocht wat afboog en aansloot bij
de richting van de muur. Ook ziet het er naar uit dat de oever langs de muur is versterkt met ruwe
onbewerkte blokken breuksteen. “Waarschijnlijk diende de blaauwe steenen slechts om meerdere
vastigheid …te geven” aldus Reuvens over de concentratie breuksteen.1665 Deze versterking steekt circa
anderhalve meter verder in de geul dan de houten beschoeiing en is daarom mogelijk jonger. Deze
aanvulling kan dateren uit de tijd dat de (stads)muur werd aangelegd en de oever met steen versterkt
moest worden om de druk van de muur op te vangen. De bovenkant van de stenen bevond zich volgens
de metingen van Reuvens op ongeveer NAP niveau.1666 Blijkens twee andere metingen stak een aantal
stenen tot minimaal 0,4 meter beneden NAP in de grond.1667 Een bovenkant van de stenen berm op
ongeveer NAP-niveau zou goed passen bij de indruk dat het Romeinse maaiveld langs de Vliet in de loop
van de 2e eeuw van 0,7 meter beneden NAP is opgehoogd tot ongeveer NAP-niveau.1668 Dat het pakket
stenen van de bermversteviging minimaal 0,4 meter dik was, komt ook geloofwaardig over.
Het hier door Reuvens opgegraven subrecente stenen riool lijkt direct ten oosten van deze stenen
oeverversterking aangelegd te zijn. Dat was de weg van de minste weerstand en zodoende een
praktische oplossing. Het is goed mogelijk dat om dezelfde reden de oostelijke grenssloot van
Arentsburg hier langs de oostelijke grens van de Romeinse geul is gegraven. Dat was in ieder geval
noordelijker de situatie in en rond het door de ROB in 1987 opgegraven deel. In hoofdstuk 6 is
gewezen op de mogelijkheid dat de haveningang werd geflankeerd door twee torens zoals dat is
weergegeven op een laat-Romeins mozaïek van de haven van Classe bij Ravenna (afb. 15.17). Maar
duidelijke sporen van hoektorens zijn niet aanwezig. Bij Reuvens waren de sporen daar zwaar
verstoord.
Het onderzoek van het AAC geeft wat meer informatie over constructieve details.1669 Er zijn geen
grote aantallen spaanders gevonden en al helemaal geen concentraties daarvan. Dat wijst er volgens de
opgravers op dat het hout niet op de plaats van gebruik is bewerkt. Er is een veelheid van
bewerkingssporen aangetroffen die een professioneel indruk maken. De bewerkingsporren maken
zichtbaar dat is gewerkt met dissels, bijlen, zagen, gutsen, beitels en schaven. Ook is een zeer brede
beslagbijl gebruikt met een zeer brede snede van minimaal veertien centimeter. Grote kennis blijkt uit
de vakkundige wijze waarop de palen zijn aangepunt, de manier van kloven en zagen en bepaalde
vormen van het bouwhout.1670 Voorbeelden van elders leren dat bij havenconstructies veelal dezelfde
verbindingstechnieken werden toegepast als bijvoorbeeld in gebouwen en schepen.1671
Ook kon worden vastgesteld dat het hout uit drie verschillende gebieden afkomstig was. In het derde
kwart van de 2e eeuw is gebruik gemaakt van een partij eiken uit Zuid-Duitsland. De palen die later in het
begin van de 3e eeuw zijn gebruikt, en waarvan ook de grote waterput in het centrum van de stad was
gemaakt, kwam daarentegen uit Midden-Duitsland uit het Saar-Moezelgebied langs de Rijn. In beide
gevallen ging het om bomen die vaak meer dan twintig meter hoog geweest moeten zijn. Ze hadden vrij
lange takloze stammen, wat aangeeft dat ze in een dicht bos stonden waarin de bomen naar het licht
omhoog moesten groeien. De leeftijd van de gebruikte bomen schommelde tussen de 79 en 292 jaar. De
oudere partij uit Zuid-Duitsland was geselecteerd op een omtrek tussen de 1 en 1,2 meter. Bij de jongere
partij uit Midden-Duitsland ging het om gemiddeld dikkere bomen met meer variatie, namelijk een omtrek
tussen de 1,2 en 2 meter. In beide gevallen was zichtbaar dat het hout uit een zelfde bos kwam omdat
soms van een zelfde boom meer dan een paal is opgegraven. Een afwijkend beeld vormt een derde
groep eikenhout die gezien het groeipatroon in een veel opener landschap ergens in Nederland is gekapt.
Deze groep vertoont ook de grootste variatie in omtrek, namelijk tussen de 0,8 en 2 meter. Verder is de
datering gespreid zodat (een deel) mogelijk voor reparaties is gebruikt.1672 Bij het uit Duitsland
aangevoerde hout was ook zichtbaar dat het ongedroogd per rivierboot was aangevoerd, en niet via
houtvlotten zoals elders soms wel het geval was.1673
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Interessant was de vondst van een ruw bewerkte tufstenen zuil in het zuidwesten van werkput 1 op
de bodem van de geul, circa 1,8 meter beneden NAP. De zuil had een diameter van ruim een halve meter
en was ongeveer twee meter lang. De opgravers denken aan een verloren stuk lading omdat de zuil ruim
zeven meter van de westelijke oeverconstructie is gevonden, en onmogelijk over zo’n afstand in het water
kan zijn gegooid.1674 Gezien het niet afgewerkte oppervlak gaat het om een halffabricaat. Er is gedacht
aan het halffabricaat van een mijlpaal omdat deze ongeveer hetzelfde formaat hadden. Dat het om een
halffabricaat gaat zou kunnen verklaren dat een inscriptie ontbrak. Maar mijlpalen waren vaak uit een
gladdere steensoort gemaakt ten behoeve van de leesbaarheid van de inscriptie. Zo is bontzandsteen uit
de Eifel gebruikt voor alle vier de mijlpalen van Wateringse Veld en de twee mijlpalen uit Rijswijk.1675 Het
zal daarom eerder gaan om een zuiltrommel van een tufstenen zuil zoals het iets kleinere exemplaar dat
door Reuvens is opgegraven (afb. 12.13). Omdat bij gebouwen de zuilhoogte vaak acht tot tienmaal de
zuildikte bedroeg, zou een komplete zuil van deze dikte vier tot zes meter hoog geweest kunnen zijn, dus
uit twee of drie van dergelijke zuiltrommels bestaan kunnen hebben. Dat dookgaten voor de onderlinge
verbinding ontbreken zou passen bij de interpretatie van de opgravers dat het om een halffabricaat gaat.
Het is overigens goed mogelijk dat dergelijke zuiltrommels zijn gebruikt in de havenconstructie,
bijvoorbeeld als meerpaal of markering van het deel van de geul waar de geul diep genoeg was. Een
interessante parallel vormen de stenen zuilen die in 1976-1977 langs de houten kade bij de Romeinse
stad in Xanten zijn opgegraven. Enkele zuilstompen stonden nog op hun plaats in de oude
waterbedding, direct tegen de houten kade. Een ander exemplaar was in de bedding omgevallen, wat
doet denken aan de situatie in Voorburg.1676 De Voorburgse zuil ligt evenwijdig aan de
oeverconstructie en kan na te zijn omgevallen langs de oever omlaag zijn gerold. Ook kan er tijdens
de bouw bij het lossen van de havenzuilen iets fout zijn gegaan. Misschien is er een verband met de
partij tufstenen die Reuvens hier circa vijf meter westelijker heeft opgegraven. De zuidelijke rand
hiervan lag in zijn sleuf en werd door Reuvens als een rechte lijn getekend, terwijl hij het oostelijke
uiteinde onregelmatig tekent, mogelijk omdat daar een deel in de geul is weggezakt. De tufstenen
bevonden zich in put k, de verbinding tussen sleuf N6 en N7 (afb. 2.6).1677 De hoogtemaat op de grote
kaart van Reuvens wekt de indruk dat de tufstenen ongeveer een halve meter beneden NAP
lagen.1678 Put k ligt ter hoogte van de zuidwesthoek van werkput 1 van het AAC waar de geulbodem in
het midden al de maximale diepte van ongeveer 1,8 meter beneden NAP had bereikt. Mogelijk vormde
de stenen een plateau ter hoogte van het loopniveau op de oever omdat het Romeinse loopniveau
hier rond dit niveau gelegen lijkt te hebben.1679 Het is daarom goed mogelijk dat de tufstenen een
plateau vormden voor de zuil, of voor iets anders. De tufstenen lijken een rechthoek van circa
anderhalf bij vijf meter gevormd te hebben met de lange zijde ongeveer loodrecht op de kade.1680 Het
lijkt erop dat de constructie in de geul stak. Omdat Reuvens verder geen details geeft, valt overigens
niet uit te sluiten dat het slechts om puin gaat dat later in de geulvulling is weggezakt. Zowel Hallewas
als het AAC hebben namelijk tufsteen gevonden in de puinlaag boven de geulvulling.1681 Indien de
tufstenen zuil op dit tufstenen plateau stond, zou deze havenzuil circa twee meter boven de kade zijn
uitgestoken.
Misschien dat nader onderzoek naar slijtagesporen van bijvoorbeeld scheepstouwen nog meer
aanwijzingen oplevert over de functie van de tufstenen zuil. Mogelijk is ook tot een bepaalde hoogte
de langdurige inwerking van het water in het relatief zachte tufsteen zichtbaar. Daarnaast kunnen een
of meer van de Voorburgse eiken havenpalen een grotere lengte hebben gehad en als meerpaal zijn
gebruikt. In Velsen zijn namelijk verschillende houten meerpalen opgegraven die zijn gebruikt voor het
vastleggen van schepen.1682 In hun eerste tussenrapportage gaven de opgravers van AAC aan dat
geen resten zijn gevonden van opgaand houtwerk met bijvoorbeeld slijtagesporen.1683 Maar het is
goed mogelijk dat bijvoorbeeld meerpalen later secundair als gewone havenpaal zijn gebruikt, en nog
sporen van de eerste functie bevatten. Het is daarom van groot belang dat een dergelijk grote
hoeveelheid houtwerk uit de haven op dit soort details onderzocht kan worden.
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Ligging en maten geschat op basis van Driessen 2009a,67; Van der Heiden 2009a,19 fig. 2.6 vlak 3 en 4 (ligging); De Wolf
en Cleveringa 2009,35 fig. 3.2 (profiel: ligging op bodem); Driessen 2010,71-72 met foto.
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2009,114 (Rijswijk).
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Reuvens Dagboek II,35: lichtbruin op de grote kaart.
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Driessen 2009a,59.
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Het zware stenen fundament dat Reuvens ongeveer vijftien meter ten noorden van genoemde
concentratie tufstenen opgroef, kan ook met de haven te maken hebben. Het fundament lijkt op de
oever vlak tegen de rand van de kade gelegen te hebben, met ongeveer dezelfde oriëntatie. Twee
waarnemingen van Reuvens duiden op de ligging van het fundament vlak langs de oever. In
hoofdstuk 2 is beschreven dat Reuvens een paar meter ten oosten van het fundament in sleuf N8 op
de bodem van de geul, ongeveer een meter beneden NAP, klei vond met onderin botten. Dat was
waarschijnlijk afval dat direct langs de oever is gedumpt. En in hoofdstuk 2 is aangegeven dat in een
sleuf circa tien meter zuidelijker bleek dat zich ter hoogte van het fundament al vrij hoog vaste grond
bevond (afb. 2.6, sleuf b).1684
Het fundament meet circa drie bij vijf meter met de grootste lengte loodrecht op de kade.1685
Daarmee zou het fundament net als de mogelijke trekbalken (deels) onder de kade gelegen kunnen
hebben. Er valt te denken aan de basis van een havenkraan met in de genoemde richting een
contragewicht om te voorkomen dat de kraan bij zware lasten de haven werd ingetrokken. Zoals de
reconstructie van een Romeinse kraan in het archeologische park bij Xanten illustreert, werden
normaal gesproken aan de achterzijde naar de grond zware touwen gespannen om de kraan in balans
te houden. Maar die touwen zouden hier de achterliggende hoofdweg geblokkeerd hebben. Misschien
is er een verband met het langgerekte stenen fundament dat loodrecht op de kade nog zo’n zeven
meter doorloopt en als contragewicht onder de grond gelegen kan hebben. Het contragewicht lag dan
onder de hoofdweg (cardo maximus) die zodoende vrij werd gehouden.1686 Het fundament sluit in het
westen aan op een mogelijk ouder fundament van een gebouw, mogelijk met de bedoeling zo een
extra verankering in de grond te realiseren.
Tegen de interpretatie als kadekraan voor laden en lossen pleit de geringe diepte van de
insteekhaven op dit punt. Vlakbij het stenen fundament is in werkput 1 van het AAC bijna loodrecht op
de kade een profiel getekend.1687 Daarin was zichtbaar dat de bodem van de insteekhaven hier
slechts ruim een meter beneden NAP lag, en bovendien in de richting van de westelijke oever opliep
naar iets minder dan een halve meter beneden NAP bij de houten kadepaal. Verderop zal worden
aangegeven dat de diepgang van dergelijke platbodems in beladen toestand ongeveer een halve
meter was.1688 Daarvoor was de oever waarschijnlijk niet diep genoeg. Daarom valt eerder te denken
aan een functie als plaats voor groot onderhoud. In onbeladen toestand had een platbodem van het
type de Meern 1 genoeg aan een diepgang van slechts twee decimeter. 1689 Met hoogwater kon een
dergelijk schip naar het midden van de geul varen om vervolgens op de hoge oever getrokken te
worden. Het is daarom interessant dat de bodem van verspoeld stuifzand hier in vergelijking met het
diepere deel van de haven opvallend vlak is over de eerste vijf meter vanaf de oever. Daarmee was er
genoeg ruimte voor de zelden meer dan vier meter brede platbodems. Door de boten met touw aan de
kade vast te binden, kon eenvoudig worden voorkomen dat ze bij extreem hoog water wegdreven.
Het ligt daarom meer voor de hand dat een eventuele kadekraan is gebruikt bij
onderhoudswerkzaamheden of zelfs de bouw van schepen. Te denken valt aan het plaatsen van
zware scheepsdelen zoals de mast en kiel. Maar er zijn ook andere functies van het fundament
denkbaar. Zo valt gezien de langgerekte vorm te denken aan een stenen waterleiding die uitkwam op
een stenen waterreservoir langs de kade. Van de haven van Velsen is bekend dat er van elders
drinkwater werd aangevoerd omdat het water in de haven zelf te brak was.1690 Misschien speelde een
dergelijk wateraanvoer een rol bij het scheepsonderhoud. Aan het westelijke uiteinde, aan de
westkant van de hoofdweg, kan er een waterput zijn geweest om het water omhoog te halen. Maar de
functie kan ook geheel anders zijn geweest, bijvoorbeeld de bodem van een stenen riool dat uitkwam
op de haven. Of misschien is er een verband met het tempelcomplex dat aan de overzijde van de
hoofdweg in insula IX lag en in verband met de haven gestaan kan hebben. Ongeveer halverwege het
langgerekte fundament, direct ten zuiden ervan, vond Reuvens een munt en een kompleet glazen
traanflesje.1691 Vooral dat laatste is opmerkelijk omdat dergelijke flesjes zeer breekbaar zijn en
doorgaans alleen kompleet tevoorschijn komen als ze bij een graf zijn begraven. Het is goed mogelijk
dat het flesje is begraven als bouwoffer.
De opgraving van de insteekhaven door het AAC leverde ook nog wat interessante details op,
waarvan een aantal al in de tussentijdse rapportage wordt genoemd. Allereerst is het opvallend dat
vooral in het noordelijke deel (werkput 1), maar ook in het zuidelijke deel (werkput 2) in de bodem van
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Reuvens Dagboek II,70-71.
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de geul een hele reeks houten staken is geduwd of geslagen. Daarbij werd soms klei meegetrokken
zodat het is gebeurd toen er al een laag klei stond. Deels waren ze over de volle hoogte van de
onderste kleilaag bewaard.1692 Het lijkt erop dat de staken niet of minder voorkomen in de zone van
circa vijf meter langs de kade waar de bodem vrij vlak is en misschien platbodems droogvielen. In het
noordelijke deel van de geul lijken ze zich te concentreren in een zone van ruim tien meter langs de
westelijke oeverconstructie op het punt waar de bodem in de richting van de oever begint op te
lopen.1693 Misschien is er een verband met het afmeren voor de onderhoudswerkzaamheden. Maar
het kan ook te maken hebben met een (latere) poging het ondiepere deel van de geul vlak te maken
of te dempen met de staken als versteviging.
De houten staken deden de opgravers aan een viswering of visfuik denken.1694 Visvangst in de
haven is zeker een mogelijkheid. In verband daarmee is het interessant dat het AAC in totaal 57 loden
netverzwaringen heeft opgegraven, wat daarmee een van de grootste bekende vondstcomplexen van
netverzwaringen is met veel verschillende vormen.1695 Het onderzoek van BAAC had in 2005 al 11
loden plaatjes opgeleverd die waren opgerold tot cilindrische hulsjes om te gebruiken als
netverzwaring.1696 In Cosa is bij de Romeinse haven een landinwaarts gelegen deel opgegraven dat
zelfs volledig op de visvangst was ingesteld, met ernaast faciliteiten voor de productie van vissaus.1697
Een visweer maakte gebruik van de getijdenwerking om onder meer op droogvallende zandplaten vis
te vangen. In dit geval was het de kunst de vissen bij hoogwater de geul in te laten zwemmen, om
vervolgens te zorgen dat ze bij laagwater niet meer terug konden. Er werd onder meer gebruik
gemaakt van eenvoudige houten ‘weren’. Dat waren in V-vorm opgestelde lage schuttingen die de vis
naar een fuik stuurden, eventueel met lokaas erachter. Het veelvuldig gebruik van dergelijke weren
kan een grote hoeveelheid staken in de bodem hebben achtergelaten. Dat het uiteinde van de geul bij
gemiddeld laagwater waarschijnlijk droog viel betekende dat de vis dan letterlijk voor het oprapen lag.
Het onderzoek van het AAC heeft weinig restanten van schepen opgeleverd. Er is een smalle
peddel van beukenhout gevonden. Verder zijn er vijftig fragmenten gevonden van vermoedelijk ijzeren
breemnagels. Deze scheepspijkers zijn herkenbaar aan de opvallend grote en platte ronde koppen
(doorsnede 2,5 tot 3,5 centimeter) met een vrijwel vierkante schacht van ongeveer een halve
centimeter dikte, en aanzienlijke lengtes tot 10 centimeter.1698 Ook is er reparatiemateriaal voor
schepen gevonden en zijn ijzeren bootshaken naar boven gekomen.1699
Tot slot kan nog kort worden opgemerkt dat gezien de ligging van de geul ook al in 1912 en 1953
resten gevonden moeten zijn, maar toen nog niet als zodanig werden herkend. Bij de waarneming in
1953 is mogelijk houtwerk van de oeverconstructie gevonden. In oktober tot en met december van dat
jaar werd langs de Arentsburghlaan in de richting van de Vliet een 350 meter lange riolering
aangelegd waarvan het laatste deel langs de oostzijde van de insteekhaven liep. Vervolgens boog
deze rioolsleuf ten zuiden van de latere opgravingsput van 2007-2008 af naar het westen om de
insteekhaven vlak voor het landhuis Arentsburgh ongeveer loodrecht te kruisen (afb. 2.6). Juist bij dit
laatste stuk werd volgens een schets een grote hoeveelheid puin gevonden. Gezien de vondst van
houten palen kan het gaan om resten van de insteekhaven. Waarnemer Rosenbaum schreef
daarover: “Over een afstand van p.m. 50 meter ging de graafbak dwars door een voorraad fragmenten
en dierbeenderen. Hier werd ook de gave urn gevonden”. Dat laatste is goed mogelijk omdat ook het
AAC in een middeleeuwse kuil boven de geul een komplete middeleeuwse Andennenpot opgroef.1700
De afstand van circa vijftig meter sluit goed aan bij de gereconstrueerde breedte van de geul inclusief
oeverwerken (afb. 15.15). Rosenbaum heeft in 1953 in de rioolsleuf “puntige palen aangetroffen van
ruim één meter lengte”.1701 Helaas is de plaats van die palen niet vastgelegd en blijft onzeker of het
hier om onderdelen van de haven gaat. De bewaarde lengte zou wel goed passen bij wat in 20072008 is opgegraven.
In 1912 werd het nieuwe landgoed Arentsburg gebouwd, deels op de plek waar de insteekhaven
bijna de Vliet raakt. Holwerda deed tijdens de nieuwbouw een kleine verkenning. Volgens Holwerda
bleek “bij het graven voor de fundamenten voor het nieuwe huis” bij het toenmalige landgoed Arentsburg
1692

Driessen 2009a,60.
Van der Heiden 2009,19 fig. 2.6 vlak 4; Driessen 2009a,57 fig. 6.1 (profiel 11 werkput 1).
Driessen 2009a,65-66.
1695
Hoss 2009,90.
1696
Hendriksen 2009,303.
1697
McCann 1987,97 en 141-155, fig. VII-1 t/m VII-4 en VII-9 t/m VII-13.
1698
Lange 2009,105; Hoss 2009,90 en 92.
1699
Driessen 2010,73 met foto bootshaken.
1700
Driessen 2009b,109.
1701
Op 23 oktober 1953 bezocht door Brunsting; Brieven W. Rosenbaum d.d. 19 en 22 januari 1954 in oude archief ROB, met
schets waarbij een getekende circel de concentratie van vondsten op het terrein van Effatha aangeeft.
1693
1694

603

“de bodem ook uit later aangeplempten grond te bestaan, gemengd met Romeinsche scherven”.1702
Mogelijk ging het alleen om hoger liggende grond van de bouwvoor, maar gezien de omvang van het
pand is het zeer goed mogelijk dat tot in de geul is gegraven.
De stortplaats van afval
Vooral in het noordelijke deel van de insteekhaven is veel puin en afval gevonden, waarbij de opgravers
al snel dachten aan een stortplaats van afval.1703 Uit de analyse van kiezelwieren bleek dat het sediment
uit de insteekhaven is afgezet in een zoet, eutroof tot vervuild milieu.1704 Het storten van afval was het
gemakkelijkst langs de oevers, wat wellicht (mede) verklaart dat de klei van de geulvulling langs de
oever viezer was dan in de rest van de geul. 1705 Dat in het zuidelijkere deel van de geul vondsten
zeldzamer waren kan volgens de opgravers betekenen dat de haven daar intensiever is uitgebaggerd.
Mogelijk is vooral het noordelijke ondiepe deel als stortplaats gebruikt omdat de diepgang voor schepen
te beperkt was. Dat probleem werd dan door het storten van afval verergerd. Gestort hard materiaal zoals
natuursteen en metaalslakken maakte ook de kans groter dat boten bij het vastlopen schade opliepen. De
grote concentratie in het noorden van de geul blijkt uit het aantal vondsten per vierkante meter. In het
algemeen komt de vondstdichtheid in het zuidelijke deel van de geul aardig overeen met de
vondstdichtheid in de door het AAC opgegraven werkput 3 op het vasteland van insula IX. Ook is de
vondstdichtheid voor een aantal vondstcategorieën vergelijkbaar met die uit de opgraving van BAAC uit
2005. Daarom is het opvallend dat de vondstdichtheid in het noorden van de geul afgerond een factor tien
(natuursteen, leer, en metaalslakken) tot twintig (dakpannen, bot en gedraaid aardewerk) hoger ligt dan in
de zuidelijke geul. En naar gemiddeld gewicht per vierkante meter is bijvoorbeeld bij de metaalslakken het
verschil zelfs bijna een factor dertig zoals de volgende uitwerking aangeeft.
In werkput 2 (zuidelijk deel van de geul) en werkput 3 (insula IX ten westen van de geul) is door het
AAC gemiddeld 0,09 metaalslak per vierkante meter opgegraven: 0,07 per vierkante meter in werkput 2
en 0,12 in werkput 3. Bij de opgraving van BAAC lag dat met 0,24 per vierkante meter ruim tweemaal zo
hoog. Maar daar is nadrukkelijk vastgesteld dat er van elders slakken zijn aangevoerd bij het egaliseren
van het terrein. Dat de vondstdichtheid van slakken in werkput 1 uitkomt op 0,86 per vierkante meter is
dus opvallend hoog met ongeveer een tienvoud van de vondstdichtheid in werkput 2 en 3.1706 Daarbij zijn
met een gemiddeld gewicht van 110 gram de slakken in werkput 1 veel minder gefragmenteerd dan de
gemiddeld 4 gram in werkput 2 en 3. Naar gewicht is daarmee de vondstdichtheid van de slakken in
werkput 27 maal zo groot als in werkput 2.1707 De leervondsten leveren een vergelijkbaar beeld: 0,2 stuks
leer per vierkante meter in werkput 1 tegen 0,02 stuks per vierkante meter in werkput 2 en 3, een tienvoud
meer.1708 De dichtheid van metaalvondsten is in werkput 2 en 3 zelfs geheel identiek met 0,8 metalen
objecten per opgegraven vierkante meter. In werkput 1 die grotendeels werd gevuld door het noordelijke
deel van de geul, was dat zes maal zoveel (4,6 object per vierkante meter).1709
De afvalresten zullen vooral onderin de geul terecht zijn gekomen. In hoofdstuk 2 is aangegeven hoe
de hogere kleivulling waarschijnlijk pas is ontstaan toe de haven in de 3e eeuw buiten gebruik raakte. Een
vergelijking tussen de hoeveelheid aardewerk en bouwmateriaal uit de onderste geulvulling in werkput 1
en 2 levert een zelfde beeld op als bij eerder genoemde materialen. Daarbij moet in acht worden
genomen worden dat in werkput 1 circa 650 vierkante meter van de geul is vrijgelegd en in werkput 2
circa 1050 vierkante meter.1710 In het zuidelijk deel van de geul is de vondstdichtheid van zowel gedraaid
aardewerk als natuursteen elk 1,8 stuks per vierkante meter. Dat is wat betreft het natuursteen redelijk
vergelijkbaar met de 0,9 stuks bij de opgraving van BAAC.1711 Des te opvallender is het dat in het
noordelijke deel de vondstdichtheid van natuursteen 18,5 stuks per vierkante meter bedraagt, een
tienvoud van het aantal in de zuidelijke geul. Dat er in de zuidelijke geul relatief gezien tweemaal zoveel
natuursteen is gevonden dan bij BAAC, zou te maken kunnen hebben met het verlies van materiaal
tijdens en laden en lossen van de schepen.
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De dichtheid van gedraaid aardewerk ligt met 6,4 stuks per vierkante meter bij BAAC ongeveer
driemaal zo hoog als de 1,8 stuks per vierkante meter in het zuidelijke deel van de door het AAC
opgegraven geul. 1712 Maar dat komt mede doordat op het door BAAC onderzochte terrein gaten en
greppels met aardewerk zijn opgevuld en er ook vermoedelijk voorraden van een aardewerkhandelaar
zijn opgegraven. Zonder de ruim achtduizend scherven uit zeven sporen met grote
schervenconcentraties, zou de vondstdichtheid van gedraaid aardewerk bij BAAC op 3,8 stuks per
vierkante meter uitkomen, wat al dichter in de buurt komt van de 6,4 stuks per vierkante meter bij het
AAC. 1713 Des te opvallender is het dat de vondstdichtheid in het noordelijke deel van de geul op 39,2
stuks gedraaid aardewerk per vierkante meter uitkomt. Dat is ruim een twintigvoud van het zuidelijke deel
van de geul en een tienvoud van de gecorrigeerde hoeveelheid bij BAAC.1714 In lijn daarmee merkt
Driessen op dat het vaatwerk uit de afvalstort sporen vertoont van langdurig gebruik, zoals verwering en
bekrassing. Op het meeste vaatwerk uit het zuidelijkere deel van de geul ontbreken dergelijke
gebruiksporen, terwijl de fragmentatiegraad ook veel kleiner is. Dat past bij het beeld van nieuw
aangevoerd aardewerk dat bij het lossen overboord is gevallen en in enkele scherven op de bodem is
beland.1715
Voor bot en baksteen bedraagt de vondstdichtheid in de zuidelijke geul achtereenvolgens 0,55 en
0,33 stuks per vierkante meter.1716 Dat is iets minder dan de 1,1 stuks bot per vierkante en 0,95 stuks
baksteen per vierkante meter bij BAAC.1717 Maar de aantallen bot bij BAAC bevatten drie grote
concentraties in twee waterputten en een kuil, zonder welke de dichtheid net als in de zuidelijke geul 0,55
stuks bot per vierkante meter bedraagt.1718 In de noordelijke geul is de vondstdichtheid van bot wederom
opmerkelijk hoog met 10,9 stuks per vierkante meter, een twintigvoud van de zuidelijke geul.1719 Bij de
vergelijking van de baksteenvondsten dient bedacht te worden dat BAAC vermoedelijk restanten vond
van een nabijgelegen huis met pannendak.1720 Daarom is het opmerkelijk dat de vondstdichtheid van
dakpannen in de noordelijke geul met 5,7 stuks per vierkante meter een zeventienvoud is van die in de
zuidelijke geul en een zesvoud van die bij BAAC.1721
Al met al ligt de vondstdichtheid in het noordelijke deel van de geul een factor tien tot twintig hoger
dan in het zuidelijke deel van de geul. Bij de kleinere vondsten uit de gehele werkput is het verschil
ongeveer een factor tien: voor metaal factor 5,8, leer factor 10 en metaalslakken factor 12,3 (factor 27
naar gewicht). Voor aardewerk en de grotere vondsten uit de onderste laag van de geulvulling is het
verschil ongeveer een factor twintig, met uitzondering van het natuursteen: natuursteen factor 10,3,
dakpannen factor 17,3, bot factor 19,8 en gedraaid aardewerk factor 21,8. Het relatief wat meer
voorkomen van natuursteen in de zuidelijke geul kan zoals gezegd deels te maken hebben met verlies
van bouwstenen van de schepen. Indien de onderste laag het beste beeld geeft, is het verschil tussen
beide delen van de geul een factor twintig. Dat duidt er anders gezegd op dat minimaal 95 procent van de
vondsten in de noordelijke geul daar door bijzondere omstandigheden is beland. En in werkelijkheid is de
concentratie waarschijnlijk nog groter omdat de afvaldump zich tot een deel van de noordelijke geul
beperkt zal hebben. Te denken valt aan een patroon waarbij eerst vuil langs de randen is gestort, waarna
bij het gevuld raken zeker bij eb ook met droge voeten verder weg gelegen delen van de geul bereikt
konden worden en als vuilstort in gebruik raakten. Het is een patroon waar de uitwerking van de
opgraving hopelijk meer inzicht in biedt. Het viel de opgravers in ieder geval op dat in het noordelijke deel
van de geul (werkput 1) er een duidelijk onderscheid was tussen de onderste kleilaag met het gestorte
afval en de erboven gelegen schone kleilaag.1722
Het is vooral het onderste deel van de noordelijke geulvulling die afwijkt, wat past bij het storten in de
periode dat de haven nog niet sterk begon dicht te slibben. De analyse van de botanische resten
illustreert de afwijkende achtergrond van de onderste laag in de noordelijke geul. De botanische resten uit
de bovenste laag komen sterk overeen met die uit de waterputten in insula IX (werkput 3). In de onderste
laag komen daarentegen afwijkende cultuurplanten voor zoals vijg, druif, gierst en onverkoolde
kaffragmenten van spelttarwe.1723 Dat verstrekt het beeld dat de onderste laag de stortplaats van afval
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is. Naast genoemde voorwerpen zijn hier ook in kleinere aantallen voorwerpen terecht gekomen zoals
vensterglas, mantelspelden (fibulae), munten en benen naalden en pinnen.1724 Bijzonder is de
aanwijzing dat hier in het noordwesten van de geul opvallend veel waardevolle voorwerpen zijn
beland. Behalve zilveren munten ging het om delen van bronzen vaatwerk en sieraden zoals ringen
met gemmen. Een en ander doet de opgravers denken aan een rituele depositie.1725 Interessant in dat
verband is dat in insula IX, aan de overzijde van de hoofdweg langs de westelijke oeverconstructie,
waarschijnlijk een tempelcomplex stond zoals eerder in dit hoofdstuk besproken.
De gereconstrueerde haven
Mede op basis van een herinterpretatie van de boringen van De Jager uit 2001 en de opgraving van
Reuvens en Hallewas, valt al een redelijk goed beeld van de insteekhaven te vormen, een beeld dat
met de eindpublicatie van het AAC zonder meer aangescherpt zal worden.1726 In hoofdstuk 2 is
gereconstrueerd dat de bodem van de geul aan het noordelijke uiteinde op ongeveer 1,2 meter
beneden NAP lag, en in de richting van de Vliet na enkele tientallen meters daalde tot circa 1,8 meter
beneden NAP, om bij de Vliet waarschijnlijk nog wat lager dan 2 meter beneden NAP uit te komen. De
waterstand tussen het gemiddeld hoog waterniveau (GHW) en gemiddeld laag waterniveau (GLW) is
zeer indicatief op een tot anderhalf meter beneden NAP gereconstrueerd, een getijdenverschil van
ongeveer een halve meter. Daarmee stond het uiteinde van de geul bij eb waarschijnlijk (grotendeels)
droog, zeker waar de bodem naar de oever nog wat opliep. En zelfs bij normaal hoogwater was de
waterdiepte mogelijk minder dan een halve meter. Dat verklaart waarschijnlijk dat hier geen steiger is
aangetroffen maar alleen een waterwerende kade die zowel aan de westelijke kant is aangetroffen als
bij de noordelijke afsluiting langs de decumanus 3. Verder maakt het begrijpelijk dat dit deel van de
haven als afvalstort is gebruikt en de hoofdweg (decumanus maximus) zo dicht bij de kade kon liggen:
er was geen extra ruimte nodig voor het laden en lossen.
Tussen de vijfentwintig en veertig meter van het uiteinde begon het diepere deel van de geul met
een bodem op ongeveer 1,8 meter beneden NAP. Aan de oostzijde is hier een steiger opgegraven die
zover in het water stond dat de waterdiepte maximaal werd benut. Het is goed mogelijk dat zich hier
aan de tegenoverliggende westzijde ook een dergelijke steiger bevond, maar dat deel van de geul is
niet opgegraven. Op basis van het dwarsprofiel aan bijna het zuideinde van de opgraving, zo’n
honderd meter van het beginpunt van de geul, is het aannemelijk dat de loopplanken op de steiger
zich hier op ongeveer een halve meter beneden NAP bevonden, dus circa drie decimeter boven het
gemiddeld hoog waterniveau. Dat was acceptabel omdat de golfslag waarschijnlijk zelden meer dan
drie decimeter boven de gewone waterspiegel uitkwam, en het geen probleem was als de steiger
incidenteel werd overspoeld.1727 Onder de steiger had het water vrij spel tot aan de natuurlijke oever
zo’n vijf meter verderop. Vergelijkbaar met Xanten, was de houten steiger tot aan bovenkant van de
oever na de uitbreiding ongeveer zeven meter breed.
Het gaat in Voorburg om een getijdehaven. Hierboven is aangegeven dat de waterdiepte met eb en
vloed ongeveer een halve meter geschommeld kan hebben: een waterdiepte tussen de 0,3 en 0,8
meter, een getijdenverschil dat ook nog een paar decimeters groter geweest kan zijn. Het genoemde
getijdenverschil zou betekenen dat bij eb de waterhoogte langs de steiger circa 0,3 meter bedroeg en
bij vloed circa 0,8 meter. Met deze waterdieptes langs de steigerrand was dit deel van de haven alleen
bruikbaar voor schepen met een kleine diepgang zoals de regelmatig in Nederland opgegraven
platbodems of wel rivierpramen. Voor dergelijke situaties waren volgens Caesar speciale schepen
ontwikkeld, zoals hij beschrijft voor de Veneti die aan de zuidkust van Bretagne woonden: “De kielen
waren aanzienlijk platter dan de onze waardoor ze gemakkelijker vlot bleven in ondiepten en bij eb”
aldus Caesar. 1728 De Romeinen namen deze techniek over zoals blijkt uit de vondst van Romeinse
platbodems in onder meer Zwammerdam, Woerden en De Meern. Deze schepen waren zo goed
geconserveerd dat vastgesteld kon worden dat de diepgang niet meer dan een halve meter
bedroeg.1729 Ook als het water bij eb wat lager stond, kwam dit type boot niet in de problemen omdat de
platbodems niet konden kantelen. De platbodems gingen bij vloed vlakbij de natuurlijke waterkant voor
anker, waarna ze “met laagtij op de bodem bleven liggen” zoals Caesar het beschreef.1730 Voor het
zeldzaam goed geconserveerde schip De Meern 1, waarvan zelfs bovendeks de kajuit was
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geconserveerd, stelt Moeyes dat de diepgang in geladen toestand maximaal 0,5 meter was, met dan
nog tot de rand van het schip 0,4 meter hoogte boven het water (‘vrijboord’). Ook berekent Moeyes dat
het schip in ongeladen toestand slechts circa 0,2 meter in het water stak.1731
De kleine diepgang en platte bodem vormde een belangrijk verschil met de zeewaardige schepen
die een ronde romp hadden en bij te laag water wel ernstig in de problemen konden raken. Tacitus
noemt het verschil tussen beide scheepstypen in een passage over de vloot van Germanicus:
“Sommige [boten] waren kort met smalle achter- en voorsteven, maar met een brede buik om
gemakkelijk weerstand te kunnen bieden aan de golfslag” beschrijft hij het zeewaardige type. “Andere
waren platgeboomd om zonder averij aan de grond te kunnen vastraken” omschrijft hij de platte
rivierschepen.1732 Omdat de bodem van de geul naar het uiteinde ongeveer de laatste dertig meter
zo’n driekwart meter opliep, en aan de randen nog een halve meter extra, konden daar de platbodems
ook bij gewoon laagwater droogvallen. Dat was handig om ze zonder deining te kunnen lossen.
Verder bood dat gelegenheid tot periodiek onderhoud.
Indien de gereconstrueerde waterstanden op hoofdlijnen juist zijn, had de insteekhaven een
beperkte capaciteit. Zo had de haven bij Xanten langs de kade weliswaar een vergelijkbare diepte, maar
was de verder van de kade gelegen havengeul zelf zo’n twee meter diep.1733 Die laatste diepte was nodig
voor de rondrompige zeewaardige schepen waarvan de diepgang al snel zo’n twee meter bedroeg, zo
illustreren onder meer in Engeland opgegraven exemplaren.1734 Dergelijke schepen gingen op een
voldoende diepe plek voor anker, en werden gelost door overslagboten (lichters), in de Romeinse tijd
bekend als “lenunculi auxiliarii”.1735 Een voorbeeld daarvan is mogelijk de kleine boot met zichtbaar
drie wijnvaten die is afgebeeld op een altaar uit Colijnnsplaat.1736 Mogelijk lagen er aan weerszijde drie
vaten en bevinden zich nog wat mer vaten dieper in het schip. Maar ook dan ging het om een vrij klein
vaartuig dat vanaf de haven van Colijnsplaat overgeslagen goederen landinwaarts vervoerd kan
hebben. Zoals hierboven aangegeven was de waterdiepte in het onderzochte deel van het Kanaal van
Corbulo waarschijnlijk 1 tot 1,5 meter, wat ook nog te ondiep zou zijn voor zeewaardige schepen.
Daarmee is niet uitgesloten dat er in het niet onderzochte deel wel een voor zeeschepen geschikte
buitenhaven was met voldoende diepgang. Maar dat zou alleen zinvol zijn geweest indien de Maastak
van het Kanaal van Corbulo ook voor dit soort schepen bevaardbaar was. Helaas is nog geen
komplete doorsnede opgegraven om daar uitsluitsel over te geven. Voor het economisch functioneren
van Forum Hadriani is dat een wezenlijk vraagstuk.
Driessen merkt in een publiekspublicatie op dat in de insteekhaven vondsten zijn gedaan die
duiden op de aanwezigheid van zeeschepen, wat volgens hem zou wijzen op een rol als
zeehaven.1737 Dat zou betekenen dat de gereconstrueerde waterstand in de insteekhaven meer dan
een meter hoger zou moeten liggen dan in hoofdstuk 2 is aangegeven. Met de bodem in het diepste
deel van de opgegraven insteekhaven op 1,8 meter beneden NAP, zou het gemiddeld laagwater op
0,2 meter boven NAP gestaan moeten hebben om zeeschepen permanent toegang te geven. Dat is
gezien de reconstructie in hoofdstuk 2 erg hoog. Indien zeeschepen alleen bij hoogwater in de
insteekhaven konden, was het gemiddeld hoogwaterniveau circa 0,2 meter boven NAP. Bij een
getijdenverschil van een halve meter zou het gemiddeld laagwaterniveau dan circa 0,3 meter beneden
NAP hebben gelegen. Ook dat lijkt er hoog te zijn. Misschien was sprake van kleine zeeschepen die
wel langs de kust konden varen maar niet op volle zee, of zijn resten van rivierschepen voor zeeschip
aangezien. Tot slot zou het ook kunnen betekenen dat zeeschepen voor onderhoud in de
insteekhaven zijn gesleept of dat scheepsmateriaal overboord is gevallen dat bedoeld wat voor een
scheepswerf dichterbij zee.
Op basis van de reconstructie van het waterpeil in hoofdstuk 2, was de insteekhaven ook slechts
beperkt bruikbaar voor militaire schepen. Waarschijnlijk was de insteekhaven alleen geschikt voor de
kleinste typen met een enkele laag roeiers, de zogeheten liburrna. Dat is het kleine type waarvan in
het Duitse Oberstimm twee goed bewaard gebleven exemplaren bekend zijn. Een sterk gelijkend schip
dat in 1893 bij Vechten is gevonden en door De Weerd nader is beschreven, illustreert dat dit type ook in
Nederland werd ingezet.1738 Hetzelfde illustreert de afbeelding van een dergelijk schip als grafitto op de
onderkant van een stuk vaatwerk van terra sigillata uit Vechten.1739 De twee goed geconserveerde
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exemplaren uit Oberstimm hadden een halfronde kiel en een diepgang van ongeveer een halve meter,
waarbij de bovenrand van de boot circa een halve meter boven het water uitkwam (‘vrijboord’). De
schepen waren ongeveer vijftien tot zestien meter lang met een grootste breedte van 2,75 meter. Ze
werden gezien de positie van de zitbanken voortgedreven door een enkele laag van twintig roeiers.1740 Bij
hoogwater konden ze aan de Voorburgse steiger afmeren, maar bij laagwater moesten ze waarschijnlijk
vertrekken om te voorkomen dat de boot op zijn zijkant zou rollen. Overigens merkt Van beek op dat dit
scheepstype dankzij de kielbalk op stranden kon aanleggen.1741 Het zou interessant zijn indien de bodem
van de insteekhaven daarvan nog sporen zou vertonen.
Bij de militaire transportschepen, de navis actuaria, was de insteekhaven ook alleen geschikt voor de
kleinere exemplaren. De grotere schepen met een lengte van ruim twintig meter en een breedte van 6,5
meter (circa 50 ton) hadden al snel een diepgang van 0,8 tot 0,9 meter nodig. Alleen de kleinere militaire
platbodems met een diepgang van ongeveer een halve meter waren wel geschikt voor de insteekhaven.
Dat maakt het alles bij elkaar aannemelijk dat een eventueel steunpunt van de vloot zich bij een dieper
deel van het Kanaal van Corbulo bevond.
De zeer beperkte bruikbaarheid voor schepen van de vloot zou verklaren waarom er bij de opgraving
van het AAC nauwelijks militaria zijn gevonden.1742 In dezelfde richting wijst mogelijk het relatief kleine
aantal stempels dat op dakpannen is aangetroffen. Vooral als gevolg van eerder genoemde concentratie
van baksteen in de noordelijke geul, levert de opgraving van het AAC voor grofkeramiek een relatief grote
vondstdichtheid van 8,7 stuks per vierkante meter. 1743 Dat is viermaal zoveel als bij BAAC waar de
vondstdichtheid uitkomt op 2,2 stuks baksteen per vierkante meter.1744 Daarom is het extra opvallend dat
er door het AAC nauwelijks meer militaire stempels zijn gevonden dan door BAAC. Het gaat bij de
opgraving van het AAC om 22 stuks, waarvan de meeste van de Exercitus Germania Inferior, maar ook
enkele vlootstempels. Dat is een vondstdichtheid van 0,008 stempel per vierkante meter. 1745 Door BAAC
zijn 19 stempels gevonden, een vondstdichtheid van 0,006 stempel per vierkante meter. 1746 De
vondstdichtheid van stempels is bij BAAC dus nagenoeg gelijk aan die bij het AAC, ondanks de
aanzienlijk kleinere vondstdichtheid van baksteen. Anders geformuleerd waren bij de opgraving van
BAAC per duizend stukken baksteen ruim tweemaal zoveel exemplaren gestempeld: 1 op de 410 bij
BAAC tegenover 1 op 966 bij het AAC. En in vergelijking met nabijgelegen castella langs de Oude Rijn
was het aandeel bij BAAC al relatief laag. Zo was het aandeel stempels in het castellum en kampdorp van
Woerden met 1 op 238 bijna tweemaal zo hoog als bij BAAC, en viermaal zo hoog als bij het AAC.1747 Het
verschil tussen het AAC en BAAC was mogelijk nog groter omdat met 337 gram per stuk het gemiddelde
gewicht bij het AAC ruim tweemaal zo hoog ligt als de 140 gram per stuk bij BAAC.1748 Te verwachten valt
dat op grotere stukken fragmenten van stempels wat gemakkelijker herkenbaar zijn. Tegelijkertijd zegt het
verschil tussen beide opgravingen ook niet alles. Zo komt veel van het baksteenmateriaal van de stort in
het noordelijke deel van de haven, materiaal dat niet van de haven zelf afkomstig hoeft te zijn.
Samenvattend is op basis van de waarnemingen van Reuvens, de opgraving van de ROB in 1987 en
de grondboringen van De Jager, is in hoofdstuk 2 de vorm van de geul op hoofdlijnen gereconstrueerd
(afb. 2.5). Daarbij past de kanttekening dat de situatie aan de kant van de Vliet het onzekerst is. Het beeld
is dat de geul aan het met een houten constructie afgesloten noordelijke uiteinde tussen de twintig en
vijfentwintig meter breed was en vrij ondiep. In de richting van de Vliet nam de diepte bijna driekwart
meter toe tot 1,8 meter beneden NAP, en bereikte de geul een breedte van circa dertig meter tussen de
westelijke oever en oostelijke steiger (afb. 2.7 en 15.15). Een breedte van circa dertig meter (honderd
voet) lijkt vrij gebruikelijk geweest te zijn. Zo was er in Velsen tussen de noordsteiger en ooststeiger
een ruimte van ongeveer dertig meter beschikbaar.1749 En in Roomburg versmalde het Kanaal van
Corbulo van zestig meter bij de monding aan de Rijn tot circa dertig meter ter hoogte van het
castellum.1750 Op het punt waar de insteekhaven voldoende diep was, was er waarschijnlijk ruimte voor
een tweede loskade aan de westelijke oever. Bij de monding langs het Kanaal van Corbulo was de
toegang waarschijnlijk nog wat smaller, enwel vermoedelijk tussen de tien en twintig meter. Dat de
toegang smaller was, is goed mogelijk. Zo had de haven van het veel grotere Xanten, gelegen in een
zijarm van de Rijn, een ongeveer vijfentwintig meter brede ingang met erachter een circa veertig meter
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brede haven.1751 En het kon nog een stuk smaller aangezien in 1962 bij het castellum van Roomburg
een insteekhaventje is opgegraven dat slechts zo’n tien meter breed was.1752 De meeste platbodems
hadden een grootste breedte van drie tot vijf meter, en de genoemde kleine oorlogsschepen van het
type Oberstimm/Vechten, waren nog geen drie meter breed. Een minimaal tien meter brede monding
was dus nog breed genoeg om twee van dergelijk schepen elkaar bij het in- en uitvaren te kunnen
laten passeren (afb. 15.14 en 15.15).
De havencapaciteit
Bovenstaande reconstructie biedt met enige slagen om de arm de mogelijkheid om een beeld te schetsen
van de capaciteit van de haven als vloothaven en handelshaven.
De in de afgelopen twee eeuwen in Voorburg opgegraven stempels CGPF verraden de aanwezigheid
van een vlooteenheid in Voorburg, maar geven als gevolg van de wijde verspreiding geen exacte plek
aan. Bij een inventarisatie van dergelijke vlootstempels uit het Cananefaatse gebied bleek bijna zestig
procent uit Voorburg afkomstig te zijn. Daarbij stammen bij andere vindplaatsen gedateerde exemplaren
steeds uit de tweede helft van de 2e eeuw tot in het begin van de 3e eeuw.1753 Daarmee is niet uitgesloten
dat sommige stempels ouder zijn, maar het is zeer waarschijnlijk dat tussen de vele Voorburgse
exemplaren de periode na het midden van de 2e eeuw goed vertegenwoordigd is. In Voorburg zijn
namelijk alle zeven door Beunders onderscheiden stempelvarianten aanwezig.1754
Van de omvang van de Romeinse vloot zijn alleen ruwe schattingen te maken, met als extra
complicatie dat de omvang in de loop der tijd niet constant geweest zal zijn. Een bericht bij Tacitus geeft
aan dat er in 69 na Chr. 24 militaire schepen in het Bataafse gebied waren.1755 Dat kan een ondergrens
aangeven omdat mogelijk in het kader van de troonstrijd een aantal schepen verder stroomopwaarts
actief was. Verder kan de kustwacht niet zijn meegeteld. Op basis van tabel 17.4 valt de te verdedigen
lengte van de ‘Bataafse’ grensrivier van Katwijk tot Nijmegen op circa 170 kilometer te schatten. In dat
geval zou er minimaal een oorlogsschip per zeven kilometer zijn geweest. Er zijn schattingen dat de
volledige Nedergermaanse vloot in totaal veertig tot zestig schepen telden.1756 Indien daarvoor van
Katwijk tot Keulen 300 kilometer wordt gerekend, is dat een vergelijkbare hoeveelheid van een schip
per vijf tot acht kilometer. Tot slot is er Höckmann die uit een lijst van 412 na Chr. concludeert dat er
toen een schip per drie kilometer aanwezig was.1757 Als de noordgrens van de Cananefaatse civitas
tot Woerden liep, was dat volgens de Romeinse reiskaart een lengte van zeventien Gallische mijl
(tabel 17.2) ofwel bijna 40 kilometer. Daarbij kwam een vergelijkbare te verdedigen lengte langs de
kust. Met drie tot acht kilometer per schip, zou dat een regionale vloot van afgerond tien tot
vijfentwintig schepen opleveren. Indien daarvan conform het aandeel in de stempels zestig procent in
Voorburg lag, was dat zes tot vijftien schepen. Dat is goed vergelijkbaar met de capaciteit die Morel
berekende voor de vloothaven in Velsen: circa tien schepen van minimaal twintig meter lengte, of nog
wat meer kleine schepen.1758
Er zijn tot nu toe weinig resten van Romeinse oorlogsschepen in Nederland opgegraven. In 1893
is in Vechten een exemplaar gevonden waarvan De Weerd de oude opgravingsverslagen publiceerde,
maar die documentatie uit 1893 is gebrekkig. 1759 Verder is in Woerden een spant gevonden.1760
Vooral dankzij historische bronnen en vondsten in Duitsland valt toch een goed beeld te vormen. Om
niet afhankelijk te zijn van de wind en snel te kunnen manoeuvreren, werden Romeinse
oorlogsschepen primair door roeiers aangedreven. Wel werd er aanvullend van een zeil gebruik
gemaakt voor de grote afstanden en extra snelheid.1761 Naast oorlogsschepen met een enkele laag
roeiers, waren er ook grotere typen met twee rijen boven elkaar (bireme) en zelfs met drie rijen
(trireme). Deze laatste werden vooral op zee gebruikt. Volgens Tacitus bestond de riviervloot in het
Bataafse gebied uit “dubbeldeksroeischepen alsook vaartuigen die met één rij roeiers werden
voortbewogen”. Dat laatste type is bekend van opgravingen. Zoals besproken zijn in Oberstimm en
Vechten drie voorbeelden gevonden van circa 15 tot 16 meter lange oorlogsschepen met een enkele
rij roeiers, een breedte van iets minder dan drie meter en een diepgang van ongeveer een halve
meter. Naast circa tien roeiers aan elke zijde, waren er op dit scheepstype waarschijnlijk twee
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zeilmaten en een stuurman aan boord. In Mainz zijn vier wat grotere laat-Romeinse exemplaren
opgegraven die ruim twintig meter lang waren, circa vier meter breed en een diepgang hadden van 0,75
tot 0,9 meter. Hier was plaats voor circa vijftien roeiers aan elke zijde. In Velsen zijn boothuizen
gevonden die plaats konden bieden aan galeien van circa 20 en 28 meter lengte.1762 Schepen van een
dergelijk lengte konden ook aanmeren in de 33 meter lange insteekhaven bij het castellum in
Roomburg.
Zoals hierboven aangegegeven was de insteekhaven waarschijnlijk alleen toegankelijk voor
galleien van het kleinste type (Oberstimm/Vechten). Daarbij was het nadeel van de insteekhaven dat
deze schepen bij laag water de bodem konden raken en met hun ronde romp konden kantelen, wat in
het iets diepere kanaal van Corbulo niet het geval was. Bovendien lijkt er niet genoeg plaats voor de
minimaal zes militaire schepen die naar verwachting in Voorburg hun thuisbasis hadden (afb. 15.14).
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de bodem van het Kanaal van Corbulo waarschijnlijk ongeveer
driekwart meter dieper was dan in de insteekhaven. Daarmee stond er bij laagwater minimaal 1 meter
water en bij hoogwater circa 1,5 meter of meer. Dat was voldoende voor de galleien van het type
Oberstimm/Vechten, terwijl op een plek met nog iets grotere diepte ook de iets grotere galleien van
het type Mainz konden aanmeren.
Zeker als de vloot mede het beschermen van de haven en stad als taak had, zoals besproken in
hoofdstuk 6, was het effectiever als de militaire schepen buiten de insteekhaven langs het Kanaal van
Corbulo waren gestationeerd. Dan kon immers een vijand al buiten de insteekhaven worden
onderschept. De stadsgrens was langs het Kanaal van Corbulo na de stichting van Forum Hadriani
zo’n tweehonderd meter lang, de opening van de insteekhaven niet meegerekend. Met gemiddeld
vijfentwintig meter benodigde ruimte per oorlogsschip, kon dan alleen al langs een kade langs de
stadsgrens, zoals opgegraven in Xanten, een achttal schepen aanmeren. Met een breedte van minder
dan drie meter, bleef nog circa tien meter vaarruimte over indien het kanaal hier net als in
Leidschendam twaalf tot vijftien meter breed was.1763 De oever aan de overzijde van het Kanaal van
Corbulo, met daar mogelijk het vlootcentrum, kon ook nog worden benut, eventueel met een kleine
verbreding van het kanaal. Alleen zo zou al een vloot van de hierboven geschatte omvang
ondergebracht kunnen worden. In werkelijkheid kan de kade ook door handelsschepen zijn gebruikt,
zoals typen met een zodanige diepgang dat de insteekhaven te ondiep was. Maar anderzijds is het
ook goed denkbaar dat de vloot extra ligplaatsen had buiten de stadsgrens, bijvoorbeeld bij andere
natuurlijke geulen. Het geeft vooral aan dat het goed denkbaar is dat de insteekhaven alleen of
hoofdzakelijk voor transportschepen is gebruikt. Overigens kunnen die deels ook van het leger zijn
geweest.
Een vergelijking voor de capaciteit als handelshaven biedt de haven van Xanten. Deze was
ongeveer 450 meter lang terwijl de Romeinse stad met 73 hectare vijf tot zeven maal zo groot was
dan Forum Hadriani.1764 Naar evenredigheid zou in Voorburg een 65 tot 90 meter lange haven
volstaan. Dat kan redelijk overeenkomen met de capaciteit van de Voorburgse insteekhaven. Vanaf
de Vliet bezien was het diepere deel ongeveer honderd meter lang, waarbij het smallere deel aan de
monding mogelijk niet bruikbaar was voor het afmeren van de schepen. Anderzijds was de bruikbare
lengte minimaal de veertig meter steigerlengte die door het AAC is opgegegraven zonder dat aan
beide zijden een eindpunt te zien was.
Dat de insteekhaven inderdaad voldoende groot kan zijn geweest, valt verder te onderbouwen
met een nadere analyse van de benodigde vervoerscapaciteit. In Zuid Holland opgegraven Romeinse
rivierpramen hadden meestal een lengte tussen de 18 en 26 meter, met een enkele uitschieter naar
30 tot 35 meter. Bij een bruikbare kadelengte van zestig tot negentig meter konden dan aan
weerszijden twee tot drie platbodems afmeren. Met een breedte van maximaal vijf meter bleef bij een
dertig meter brede haven tussen de twee rijen afgemeerde schepen nog ruim twintig meter over om te
manouvreren (afb. 15.14 en 15.15). En indien beide steigers, zoals de oostelijke steiger in de laatste
fase, zo’n vijf meter in het water stonden, bleef er nog steeds circa vijftien meter tussenruimte over.
Daarmee is een havencapaciteit van vier tot zes schepen zeker realistisch. Verder is het mogelijk dat
platbodems aan het ondiepe uiteinde van de insteekhaven, vlakbij het vermoedelijke forum via de
boeg werden gelost, bijvoorbeeld als het om veetransporten ging.
Vier tot zes transportschepen moet voor Forum Hadriani ruim voldoende havencapaciteit zijn
geweest. Zo wordt in bijlage I berekend dat jaarlijks ruim 0,2 miljoen kilo graan naar Forum Hadriani
aangevoerd zou moeten worden om de stadsbevolking te voeden. Kustvaarders hadden doorgaans
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een capaciteit boven de honderd ton maar het is sterk de vraag of het Kanaal van Corbulo daarvoor diep
genoeg was. De diepgang van dat soort zeewaardige schepen bedroeg immers al snel zo’n twee
meter.1765 Rivierschepen hadden vaak een kleinere capaciteit. Zo is bekend dat de rivierschepen op de
Nijl in de Romeinse tijd veelal een capaciteit tussen de 15 en 45 ton hadden, met maxima tot 150 ton.1766
De Weerd reconstrueerde voor rivierschepen ladingcapaciteiten van circa 35 ton (Zwammerdam 2 en 6),
70 ton (Woerden 1) en 105-110 ton (Zwammerdam 4). Dat komt in Romeinse eenheden overeen met
vierhonderd, achthonderd en twaalfhonderd kubieke cubitum.1767 Het grootste rivierschip van
Nederlandse bodem is waarschijnlijk een in juni 2003 bij Leidsche Rijn gevonden schip (De Meern 4) met
een uitzonderlijke breedte van 4,75 meter. Dat zou met de gebruikelijke lengte-breedteverhouding van
ongeveer 1 op 7 een lengte tussen de 30 en 35 meter betekenen.1768 Ook gebruikten de Romeinen
aanzienlijk kleinere schepen met een capaciteit van ongeveer 10 ton ofwel zo’n honderd kubieke cubitum.
Een zeer fraai voorbeeld daarvan is het schip De Meern 1 waarvan zelfs de houten kajuit met deuren
bewaard is gebleven.1769 Bijzonder was ook het gezonken graanschip van Woerden (circa 50 ton) omdat
daarin de lading tarwe is teruggevonden. Deze laag tarwe was tot een dikte van vijf centimeter in elkaar
gedrukt. Maar op basis van de verdichtingsfactor is berekend dat het graan oorspronkelijk tot circa 70
centimeter hoogte was opgeslagen. Dat betekent dat het schip tot aan de rand met graan was gevuld,
mogelijk afgedekt met een dekzeil. Het graan lag zonder zakken direct op de bodem die zodanig was
uitgevoerd dat het graan droog bleef. 1770 Aanzienlijk kleiner waren de boomstamkano’s waarvan BAAC in
2005 twee of drie vermoedelijke restanten vond, hier voor het gemak aangeduid met de Arentsburg 1 tot
en met 3. Het ging om kleine fragmenten die in of rond de periode 190-210 na Chr. waren hergebruikt in
een waterput. De fragmenten waren te klein om geheel zeker te zijn dat het boomstamkano’s waren.1771
Met de door De Weerd gereconstrueerde ladingcapaciteiten tussen de 35 en 105 ton, volstonden
twee tot zes scheepsladingen per jaar om de bevolking van Forum Hadriani van graan te voorzien. En
zelfs met de beperkte capaciteit van circa 10 ton van schepen als De Meern 1 en de Zwammerdam 2,
waren circa twintig scheepsladingen per jaar voldoende.1772 De jaarlijkse consumptie van wijn is in
bijlage I geschat op circa 100.000 liter of wel 100 ton. Dat is een groot schip tot tien kleinere schepen.
Het gemiddelde aantal vaten per lading valt ook in te schatten. In bijlage D is voor zeven in Voorburg
opgegraven vaten een gemiddelde inhoud van 600 liter berekend zodat het jaarlijks om
honderdzeventig van dergelijke vaten zou gaan. Indien vervoerd op tien kleine schepen, zou dat een
vijftiental vaten per schip betekenen. Verder is het verbruik van olijfolie op 7.000 liter (7 ton) geschat,
de inhoud van circa honderd bolle olijfamforen van het type Dressel 20. Dat zijn hooguit enkele
scheepsladingen, wat ook bijvoorbeeld geldt voor de jaarlijkse aanvoer van een paar duizend stuks
vaatwerk. Bij elkaar verdubbelde dat hooguit het tonnage dat voor graan is berekend.
Bouwmaterialen waren waarschijnlijk qua volume het volgende belangrijkste produkt dat
grotendeels per schip werd getransporteerd. Aan het eind van hoofdstuk 9 is berekend dat per week
gemiddeld twee schepen met stenen aanmeerden indien de stadsmuur met poorten in één
bouwseizoen werd gebouwd. Maar dat was een uitzonderlijke situatie. Er werden weliswaar ook
dierlijke produkten geconsumeerd, maar dat vee zal (deels) te voet (‘op de hoef’) zijn aangevoerd. De
rol van andere produkten was in omvang veel kleiner. De doorvoerhandel had in volume eveneens
een bescheiden omvang, en daarin vormde bovendien het op de hoef aangevoerde vee een
belangrijke component.
Al met al zal voor de eigen voorziening de reguliere aanvoer van bouwmateriaal en kleinere
produkten zoals vaatwerk, en overig voedsel, de frequentie ten opzichte van het aantal graanschepen
hooguit verdrievoudigd hebben. Het gaat het bij de bevoorrading van Forum Hadriani in totaal per jaar
dan om afgerond vijf tot twintig grote schepen, of vijftig tot tweehonderd kleine schepen. Ook is
opgemerkt dat de doorvoerfunctie van de Voorburgse haven waarschijnlijk niet al te groot was. In
hoofdstuk 21 en 22 wordt aangegeven dat het platteland grotendeels zelfvoorzienend was. Alleen
bepaalde produkten zoals terra sigillata zullen (deels) via Forum Hadriani het omringende platteland
hebben bereikt. Er wordt geschat dat die import voor het platteland in waarde slechts ongeveer een
vijfde bedroeg van de import voor Forum Hadriani zelf.1773 Wat betreft het leger was er mogelijk een
grotere stroom via de stad. Maar eerder is aangegeven dat het bij de van het Cananefaatse platteland
afkomstige leveringen vooral om vee ging dat grotendeels over de weg werd vervoerd. Daarmee
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resteert de leverantie aan het leger van vooral graan, wijn, olie, boumateriaal en wapens. Maar
daarvan zal een belangrijk deel direct via de Rijn naar de daar gelegen castella zijn aangevoerd. Zo
illustreert het graanschip van Woerden dan graan via de Rijn werd verscheept. En bouwmateriaal in
de vorm van steen en hout kwam ook grotendeels uit gebieden langs de Rijn. Verder was er vanuit het
zuiden mede via de Rhône een aanvoerroute van bijvoorbeeld wijn en olijfolie. Het alternatief was
daarvoor de kustvaart die direct toegang had tot de monding van de Rijn, wat ok geldt voor produkten
uit Engeland.
Voorburg kan met name een rol hebben gespeeld bij produkten die over de Maas werden
aangevoerd op rivierschepen die niet zeewaardig waren. Voor transport via de Noordzee naar de Rijn
moesten de produkten dan op Zeeschepen worden overgeslagen, bij een haven ergens langs de
Maas. Het alternatief was dat de rivierschepen via het Kanaal van Corbulo doorvoeren. Maar dan
moesten ook daar de produkten worden overgeslagen op middelen voor landtransport omdat de Rijntak van het kanaal vermoedelijk al vrij vroeg was dichtgeslibt. Het is sterk de vraag of deze doorvoer
via Forum Hadriani erg groot is geweest.
Van half november tot half maart/april (circa vijf maanden) werd op de Middellandse zee met de
mare clausum (gesloten zee) de zeevaart te gevaarlijk geacht, hoewel er volgens Plinius in de winter
wel enige vaaractiviteit in de winter was. De periode tussen eind mei en midden september
(drieënhalve maand) gold als het verstandigste vaarseizoen en was voor de havens dan ook het
drukst.1774 Op rivieren kon wellicht langer worden gevaren. Voor rivierschepen vormde stormachtig
weer maar een beperkte belemmering. Met de platbodems kon boven windkracht zes (schaal van
Beaufort) nauwelijks worden gevaren, en was windkracht vijf waarschijnlijk een vaak toegepast
maximum. Maar in de periode 1991-2000 was er slechts in iets minder dan 1 procent van de tijd
sprake van een windkracht boven de 5, en in het vaarseizoen april-september schommelde dat tussen
slechts 0,1 en 0,6 procent.1775 Volledige windstilte vormde met name bij stroomopwaarts varen een
groter probleem hoewel sommige schepen een roeiinstallatie hadden zoals aangetoond bij het schip
Woerden 7.1776 Indien per saldo tweederde van het jaar op de rivieren gevaren kon worden was dat
circa vijfendertig weken per jaar (245 dagen). In zo’n vaarperiode kwam voor de voorziening van
Forum Hadriani gemiddeld slechts een keer in de twee tot zeven weken een groot schip aan, of
maximaal iets minder dan een klein schip per dag. Ook als dat met de doorvoer verdubbelde of
verdrievoudigde, wat ruim geschat lijkt, ging het hooguit om een paar schepen per dag. Daarboven
was er nog op bescheiden schaal export vanuit het Cananefaatse gebied zoals vermoedelijk zout,
ham, kaas en wol. Maar dat kon deels als retourvracht via dezelfde schepen worden afgehandeld.
Wel kon de drukte in de haven toenemen als schippers op doorreis slechts een klein deel van hun
lading in Voorburg lostten, en een tijdje bleven liggen om gebruik te maken van de voorzieningen die
er op veel andere plaatsen in de omgeving voor hen niet waren, zoals het badhuis. Daar staat
tegenover dat er in piekperiodes uitwijkmogelijkheden kunnen zijn geweest langs het Kanaal van
Corbulo. Wellicht waren er daar ligplekken waar afgehandelde schepen desgewenst wat langer
konden blijven liggen. Al met al kan de insteekhaven voldoende capaciteit hebben geboden voor de
aanvoer van goederen die voor de inwoners van Forum Hadriani essentieel waren om in de eigen
behoefte te voorzien en de handelsfunctie in te vullen. Dat was mogelijk anders tijdens grote
bouwprojecten. Aan het slot van hoofdstuk 9 is berekend dat dagelijks twee tot drie schepen met
stenen aankwamen indien de eerste stadsmuur in een bouwseizoen is neergezet. En daarboven
kwam in zo’n bouwfase nog de aanvoer van andere materialen als hout, en het bouwmateriaal voor
overige bouwwerken. Deze extra belasting kan verklaren waarom bijvoorbeeld in de periode van de
stadsuitbreiding in het begin van de 3e eeuw reparaties of uitbreidingen bij de haven uitgevoerd zijn.
Mogelijk waren er een of meer buitenhavens. Er is al gewezen op een mogelijk kade langs de
stadsmuur en het kanaal van Corbulo. Dergelijke kades langszij waren zowel bij castella als steden zeer
gebruikelijk. In Keulen lag direct achter de stadsmuur een bijna vier meter brede kade van in de drassige
grond geramde eikenpalen. In Xanten en Londen was de situatie vergelijkbaar.1777 Na de aanleg van de
stadsmuur konden één of meer havenpoorten de verbinding tussen stad en een dergelijke buitenhaven in
stand houden. Dat was ook de situatie in onder meer Xanten en Keulen. Vaak bevonden de
aanlegsteigers zich in de buurt van de havenpoort.1778 Zoals beschreven in hoofdstuk 6 en het begin van
dit hoofdstuk, vond Reuvens in 1830 mogelijk restanten van een havenpoort die in het begin van de 3e
eeuw verbouwd kan zijn geweest. Terwijl in Xanten aan de havenzijde alleen eenvoudige enkelvoudige
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torenpoorten zijn opgegraven, zou het hier om een grotere poort gaan die werd geflankeerd door twee
poorttorens en zelfs iets groter geweest kan zijn dan de Heliniumpoort, de westelijke hoofdpoort aan de
decumanus maximus. De poort was dan het visitekaartje van de stad voor de reizigers die via het Kanaal
van Corbulo aankwamen. In hoofdstuk 6 is opgemerkt dat de ligging van de zuidelijke stadsmuur mogelijk
bewust iets is gewijzigd om ten westen van deze mogelijke havenpoort extra ruimte te scheppen voor
havenfaciliteiten. De cardo maximus bood dan via de havenpoort toegang tot dit terrein. Zoals gezegd kan
de overzijde van het Kanaal van Corbulo ook zijn gebruikt. Voor het beleveren van de stad was dat
minder handig. Daarom valt daar eerder te denken aan bijvoorbeeld een (extra) steunpunt voor de vloot.
Verder is het mogelijk dat zich ten westen van de stadsmuur een of meer insteekhavens bevonden
op de plek van een andere natuurlijke geul. De mogelijke aanwezigheid van een of meer buitenhavens is
een extra reden om het archeologisch te beschermen terrein ruimer te definiëren dan het ommuurde deel
van de Romeinse stad. Aan het slot van hoofdstuk 2 is aangegeven dat de bodem van het Kanaal van
Corbulo in het bij Voorburg onderzochte deel zich waarschijnlijk rond 2,5 meter beneden NAP bevond,
wat met de gereconstrueerde waterstand een waterdiepte opleverde van een tot anderhalf meter. Dat
was minder dan de veronderstelde diepgang van de Rijn die voor de zomerperiode op circa twee meter
wordt geschat, en tijdens de winter in tijden van verhoogde waterafvoer nog met een of twee meter kon
oplopen.1779 Zoals gezegd hadden veel zeeschepen een diepgang van twee meter of meer.
Met de relatief beperkte transportstromen, is het sterk de vraag of Forum Hadriani een zeehaven was
waar zeeschepen hun lading losten. Het is gezien het bovenstaande ook goed denkbaar dat er dichter bij
de Maas een overslaghaven lag, bijvoorbeeld bij Naaldwijk of Vlaardingen of nog verder stroomopwaarts.
De Noordzee was te ruw om met de toenmalige technieken een zeehaven direct aan de kust in bedrijf te
houden zonder dat buitenproportioneel geïnvesteerd moest worden in waterwerende constructies. Het
recentere verleden leert dat de zeeschepen tot vrij ver de rivieren opgingen en pas vrij diep landinwaarts
hun lading aan rivierschepen overdroegen. Zo was in de vroege Middeleeuwen Dorestad bij Wijk bij
Duurstede een belangrijke haven. Naarmate de techniek zich verder ontwikkelde, schoven de zeehavens
steeds dichter naar de kust.
Vanaf een haven aan de Maas kon de lading van zeeschepen dan op kleinere boten (lichters) naar
Forum Hadriani worden vervoerd. Dat was de wijze waarop bijvoorbeeld Rome vanuit de haven bij Ostia
werd beleverd. Interessant wat dat betreft is een loodrecht kanaal dat recent is aangetroffen tussen de
zeehaven Portus en Ostia en enigszins doet denken aan de verbinding met Forum Hadriani, met dat
verschil dat het kanaal bij Portus veel breder was. Als Forum Hadriani wel een zeehaven was, moest
waarschijnlijk vrij veel moeite worden gedaan om het Kanaal van Corbulo en de buitenhaven bij Forum
Hadriani op voldoende diepte te houden. Als het al klopt dat door het AAC in de insteekhaven bewijzen
zijn gevonden voor de aanwezigheid van zeeschepen, dan is het nog goed denkbaar dat de periode als
zeehaven vrij kort heeft geduurd.1780 Hadrianus kan bijvoorbeeld met een extra bouwinspanning zo’n
positie hebben ingericht, waarna het kanaal en de haven al vrij snel te ondiep kunnen zijn geworden voor
diepgaande schepen. Zelfs de havens van grotere en economisch sterkere steden als Xanten en Keulen
hadden in de 2e eeuw te maken met het dichtslibben van hun havens. Daarbij komt dat het sterk de vraag
is of de insteekhaven zelf ooit diep genoeg was voor echte zeeschepen.
Het havenbeeld
De bedrijvigheid in de haven was het grootst tijdens het vaarseizoen. Dat betekende dat tijdens de
‘winterstop’ goederen opgeslagen moesten kunnen worden. In de buurt van de Voorburgse
insteekhaven stonden mede daarom wellicht loodsen voor de opslag van geloste bulkgoederen zoals de
naar schatting paar honderd fusten die de bevolking jaarlijks wegdronk.1781 En er was ook opslag nodig
voor te verschepen producten als wol en gerookt vlees. Een magazijn bij de haven van de
provinciehoofdstad Keulen had een geschat vloeroppervlak van maar liefst zevenduizend vierkante
meter. Maar het kleine Forum Hadriani kon met veel minder af. Naar evenredigheid van het
stadsoppervlak was dat slechts een zevende van Keulen, ofwel zo’n duizend vierkante meter. De
bevolkingsdichtheid was in Keulen mogelijk tot tweemaal zo hoog omdat er de provinciehoofdstad binnen
de vroeg aangelegde stadsmuren moest woekeren met de ruimte en er ook buiten de muren huizen zijn
opgegraven, wat duidt op ruimtegebrek binnen de veilige ommuring. Naar evenredigheid zou een
opslagcapaciteit van vijfhonderd vierkante meter voor Forum Hadriani al genoeg geweest kunnen zijn.
Relatief gezien was er in Tongeren per inwoner een daarmee vergelijkbare opslagcapaciteit. Voor een
bebouwd oppervlak dat met ongeveer 75 hectare circa vijfmaal dat van Forum Hadriani bedroeg, was er

1779

Moeyes 2007,152.
Driessen 2010,73 en 75 over vondsten die zouden aanduiden dat de opgegraven insteekhaven een zeehaven was.
1781
Zie bijlage G.
1780

613

bijna tweeduizend vierkante meter opslagruimte.1782 Een parallel uit de nabije omgeving bieden de twee
graanloodsen in Valkenburg ZH van ieder negen bij dertig meter. Met totaal ruim vijfhonderd vierkante
meter konden ze de jaarlijkse graanbehoefte voor duizend man herbergen, wat vergelijkbaar is met het
aantal Voorburgse inwoners. Opslagloodsen met een oppervlak van bij elkaar ongeveer vijfhonderd
vierkante meter zouden al met al zeer goed bij de omvang van Forum Hadriani passen.
Wat betreft de bebouwing is de Voorburgse situatie mogelijk vergelijkbaar met die in Romeins Londen
waar circa vier meter achter de rand van de kade loodsen zijn opgegraven.1783 Deze bestonden in Londen
uit aan elkaar gebouwde opslagkamers voor de verschillende goederen. Deze loodsen waren ongeveer
zes meter diep. Indien de oostelijke steiger met aangrenzend loopvlak net als in Keulen, Xanten en
Londen een breedte had van zo’n vier tot zeven meter, was er achter nog genoeg ruimte voor dergelijke
loodsen.1784 Aan de noordwestkant van de Voorburgse insteekhaven was voor dergelijke loodsen
waarschijnlijk te weinig ruimte omdat de hoofdweg vrij dicht op de oeverconstructie lag. Mogelijk was er
wel wat ruimte dichter bij de Vliet. Maar de meeste opslagcapaciteit was er waarschijnlijk aan de oostelijke
kant van de insteekhaven in insula XIV. In hoofdstuk 5 is geschat dat deze insula in de tijd van de
stichting van Forum Hadriani net als de aangrenzende foruminsula mogelijk zo’n 45 meter (150 voet) diep
was. Bij het noordelijke uiteinde was de insteekhaven twintig tot vijfentwintig meter breed. Aan de
westelijke kant lag de hoofdweg (cardo decumanus) hier vrij dicht op de haven. De boringen van de Jager
wekken de indruk dat de oeverconstructie aan de oostkant ook niet al te breed was. Met vijf meter aan
weerszijde zou de haven hier inclusief oeverconstructie dertig tot vijfenendertig meter ingenomen kunnen
hebben. Daar zou dan in de noordoosthoek van insula XIV tot aan de weg (cardo 3) nog circa tien tot
vijftien meter vrije ruimte zijn (afb. 5.1). Dat was genoeg ruimte voor loodsen van het in Valkenburg
opgegraven formaat van negen bij dertig meter. Het was voor opslagloodsen het beste punt omdat dit het
dichtste bij het stadscentrum en forum lag. Dit deel is niet door het AAC opgegraven. Wel meende De
Jager in 2001 op dit deel van de oostelijke oever mogelijk op 23 centimeter beneden NAP een fundament
aangeboord te hebben.1785 Dat punt lag circa twintig meter van het noordelijke einde van de
insteekhaven. Het AAC vond nog wat noordoostelijker, circa tien en vijftien meter van de opgravingsput bij
twee boringen ondoordringbaar puin op circa een halve meter boven NAP, met in een van de boringen
ook mortelfragmenten.1786 Dat kan duiden op bebouwing, maar zeker is dat niet.
In de richting van de Vliet versmalde deze strook bebouwbare grond waarschijnlijk omdat de
oostelijke oever van de insteekhaven schuin in de richting van de volgende weg liep, de cardo 3 (afb. 5.1).
Nog verder naar de Vliet toe, in de veel kleinere insula XV, was dat waarschijnlijk nog meer het geval.
Misschien stonden op de oever kleinere en lichtere structuren zoals boothuizen voor scheepsonderhoud
waarvan onder meer in Velsen voorbeelden zijn opgegraven. Het gezonken schip De Meern 1 illustreert
dat schepen met de nodige reparaties decennia lang in de vaart werden gehouden.1787 Bij de haven in
Xanten zijn mogelijke restanten van een scheepshelling gevonden voor het te water laten van boten.1788
De vrij vlakke oostelijke oever kan daarvoor ook gebruikt zijn ten zuiden van het door het AAC
opgegraven deel.
Het havencomplex besloeg een aanzienlijk oppervlak. In hoofdstuk 2 is het oppervlak van het als
haven gebruikte deel van de geul op ongeveer drieduizend vierkante meter geschat. Met aan weerszijde
over gemiddeld honderd meter lengte een gemiddeld vijf meter brede oeverconstructie, was het geheel al
goed voor zo’n vierduizend vierkante meter. De loodsen namen zoals aangegeven in totaal mogelijk zo’n
vijfhonderd vierkante meter in beslag. Met eventuele andere gebouwen kan het totale complex van haven
plus gebouwen zeker zo’n vijfduizend vierkante meter ingenomen hebben. Dat is voor de beginperiode
van Forum Hadriani een aandeel in het stadsoppervlak van ongeveer vijf procent, en na de
stadsuitbreiding ongeveer vier procent.
De aanvoerregio’s
Aan het slot van hoofdstuk 2 is aangegeven dat de Rijntak van het Kanaal van Corbulo mogelijk al vrij
vroeg was verland. Maar daarmee was de haven van Forum Hadriani niet van de bovenloop van de Rijn
afgesloten. Tacitus beschrijft namelijk hoe de Rijn zich in het begin van de 1e eeuw in het oosten van het
Bataafse gebied in twee stromen splitste. Daarbij beschrijft hij hoe de zuidelijke ‘bredere en rustigere’ tak
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als Waal en verderop Maas in de Oceaan stroomt. Daarvoor had Caesar ook al opgemerkt dat de Maas
een Rijnarm opneemt die Vacalus (Waal) werd genoemd. Lange tijd kwamen Maas en Waal in de buurt
van Gorinchem bij elkaar.1789 Bovendien stelt Kooistra dat er in de Romeinse tijd de Lek ook al een
bevaarbare verbinding was die zich in ten oosten van Utrecht van de Rijn afsplitste en eveneens in
verbinding stond met de brede monding van de Maas waar het Kanaal van Corbulo op aansloot.1790
Het betekent dat produkten vanuit het Rijnland, een belangrijk productiegebied, via Waal, Maas en de
Maas-tak van het Kanaal van Corbulo de markt van Forum Hadriani konden blijven bereiken, en
andersom.1791 Wel ging met het opgeven van de Rijn-tak een korte binnenlandse waterweg verloren naar
de castella langs de limes. Dat vormde een beperking voor de rol van Forum Hadriani als regionale
marktplaats voor de legereenheden daar. Maar in hoofdstuk 21 en 22 zal worden betoogd dat vee een
van de belangrijkste producten was, en dat kon zeer goed vanuit Voorburg lopend (‘op de hoef’) naar de
castella worden gebracht.
Dat produkten uit het Rijngebied belangrijk waren, illustreren de vondsten. Genoemd werden al de
bijna vijftig fusten die, hergebruikt als waterput, in Voorburg zijn opgegraven.1792 Bij de in 2005 in
Voorburg opgegraven vaten ging het met name om fijnspar en zilverspar en waarschijnlijk ook lariks. Die
houtsoorten zijn karakteristiek voor Zuid Duitsland en de Alpen, gebieden die via de Rijn en Waal
bereikbaar waren. Alleen een extreem groot exemplaar was uit lokaal essenhout vervaardigd.1793 De
wijnvaten uit het nabijgelegen Rijswijk zijn mogelijk ook via de Voorburgse haven aangevoerd. Blijkens
het hout waren ze afkomstig uit het Rhônedal of de bovenloop van de Rijn.1794 Verder kwamen
bijvoorbeeld terra sigillata, gladwandig aardewerk, glas en pijpaarden beeldjes uit het Rijngebied.
Het gebruikte natuursteen geeft ook een beeld (afb.15.18). Veel ladingen natuursteen waren via de
Rijn afkomstig uit het huidige Duitsland. Stroomopwaarts langs de Rijn waren er iets voorbij Keulen
tussen Bonn en Koblenz belangrijke steengroeven. In Voorburg is tufsteen gebruikt uit de Eifel. Dat is een
sponsachtig vulkanisch gesteente dat gemakkelijk viel te bewerken en bovendien bijna de helft lichter was
dan de andere gebruikte soorten natuursteen. Verder leverde de Eifel basaltlava voor maalstenen. Ook
daarvan zijn in Voorburg exemplaren opgegraven. Reuvens noemt tevens zuilfragmenten van trachiet uit
Drachenfels.1795 Deze Duitse regio was eveneens leverancier van andere steensoorten zoals grauwacke,
een blauwgroene tot grijsgroene zandsteen die op leisteen lijkt en veelvuldig in de Voorburgse
fundamenten werd toegepast.1796 Nog verder stroomopwaarts langs de Moezel lagen steengroeven voor
kalksteen.1797 Het gebruik van Lotharingse kalksteen in Voorburg illustreert dat men daarvoor soms vrij
ver stroomopwaarts ging tot in het Franse gebied ten zuid-westen van Metz. Via de Moezel werden die
stenen naar de Rijn gevaren. Het zijn dezelfde steengroeven die kalksteen hebben geleverd dat
bijvoorbeeld is gebruikt bij de bouw van de aan de Rijn gelegen Romeinse stad Xanten en de castra van
Nijmegen.1798
Maar er zijn ook produkten via de bovenloop van de Maas aangevoerd en langs de kust naar de
monding van de Maas. De Maas en de Schelde stroomden door steenrijke gebieden in België zodat
aanvoer van steenmateriaal vanuit die regio ook mogelijk was.1799 De opgraving van BAAC leverde daar
enkele voorbeelden van zoals stukken dolomiet uit de Ardennen, stukken kolenkalksteen uit het
langgerekte gebied tussen Doornik in het westen en Aken iets ten oosten van België en stukken mergel
uit Limburg en omgeving.1800 Verder is in Voorburg opvallend veel blauw-grijs aardewerk opgegraven dat
deels is geproduceerd in Zeeuws en Vlaams gebied. Op basis van de kleisoort lijkt een deel in de
omgeving van Bergen op Zoom vervaardigd te zijn. Noordelijker in de forten langs de Oude Rijn is het
zeldzaam. Het wordt wel veel opgegraven in het Maasmondgebied, terwijl sommige typen nog veel
zuidelijker voorkomen. Zo heeft de kookpot (Holwerda 139-142) een zeer grote verspreiding tot in
Zeeland en Nijmegen. Hetzelfde geldt voor de kom Holwerda 131-136. Voor zijn type 133 suggereert
Holwerda een lokale afkomst (“op inheemschen urnvorm gelijkend”), maar algemeen wordt van een
zuidelijkere invloed uitgegaan.1801 Met 1.630 stuks maken de blauwgrijze scherven ongeveer een
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tiende van het door Holwerda beschreven totaal uit. Dat sluit aan op de opgraving van BAAC in 2005
waar een vergelijkbaar deel bestond uit dergelijk grijs aardewerk.1802 De ruime aanwezigheid in Forum
Hadriani, afwijkend van het beeld langs de Oude Rijn, zou verklaard kunnen worden door een
massale aanvoer via een goed bruikbare waterverbinding van Forum Hadriani met de monding van de
Maas. Naast het vaatwerk zelf, kan het daarbij ook gegaan zijn om verpakkingsmateriaal van
produkten. En er zijn nog meer produkten via de zuidelijke Maasroute aangevoerd, deels via de
Schelde. Zo zijn er wrijfschaalstempels van Brariatus uit Pont-sur-Sambre bij het Noordfranse Bavay,
en planetenvazen uit die stad. Verder terra sigillata en terra nigra uit de Argonnen in het stroomgebied
van de Maas. Ook zijn er Scheldevallei amforen gevonden uit het Scheldegebied.1803 Van ver, en dus
mogelijk over zee, kwamen de bolvormige olijfolie amforen type Dressel 20 uit Zuid-Spanje en de amforen
type Gauloise type 4 uit het mondingsgebied van de Rhône.1804 Verder was er via de Noordzee handel
met Engeland zoals de altaren van Colijnsplaat en Domburg illustreren.1805 In Voorburg is ook op
beperkte schaal aardewerk en mantelspelden uit Engeland gevonden, waaronder een komplete
wrijfschaal.1806
Een kwantitatieve verhouding tussen de verschillende herkomstgebieden valt lastig te bepalen.
Een ongeveer gelijke verdeling over Rijn en Maas kan blijken uit het door BAAC opgegraven
aardewerk, voor zover daarvan de herkomst viel te bepalen. Bij het gewone aardewerk waarvan de
herkomst valt vast te stellen, is 44 procent afkomstig uit het gebied van Rijn en Moezel en 44 procent
uit de omgeving van Bergen op Zoom en de Schelde, terwijl 8 procent lokaal vervaardigd
handgevormd materiaal is. In werkelijkheid was de rol van de gebieden langs de Rijn waarschijnlijk
belangrijker omdat de herkomst van dat materiaal deels lastig valt te bepalen.1807
De wegen
De wegen van For8um Hadriani zijn op verschillende andere plaatsen in deze studie besproken, zodat
hier alleen een korte samenvatting wordt gegeven. Er was sprake van een rechthoekige indeling van
het wegennet van de stad. Afwijkend in richting waren vooral de wegen langs de stadsrand die de
oriëntatie van de stadsgrens volgden. Er is slechts een beperkt deel van de wegen zelf opgegraven
zodat de plattegrond vooral op indirecte informatie is gebaseerd.
Het ziet er naar uit dat tussen de gevels veelal vijftig voet (15 meter) ruimte voor de wegen werd
ingeruimd, met aan weerszijde tien voet (3 meter) voor de stoepen. Daarmee was voor de weg zelf 9
meter beschikbaar. Daarvan lijkt de middelste 6 meter als verhard gedeelte gebruikt te zijn, met aan
de zijkant een zachtere ondergrond voor onder meer rijdieren. De twee hoofdwegen (decumanus
maximus en cardo maximus) lijken vijftien voet (4,5 meter) breder geweest te zijn, met nog wat extra
ruimte voor de decumanus 1 die tevens de doorgaande weg over de strandwal was. De randweg was
waarschijnlijk gemiddeld slechts vijftien voet (4,5 meter) breed. Het gaat slechts om een basispatroon
waar hier en daar van werd afgeweken. Dat geldt ook voor het uiterlijk van de stoepen. Langs de
hoofdwegen zijn in insula II en VIII de resten teruggevonden van een ongeveer 3 meter brede
zuilengalerij langs delen van de weg. Het lijkt in insula II te gaan om een door particulieren
gerealiseerde voorziening, mogelijk gestimuleerd door het gemeentebestuur, wat zou verklaren dat
het beeld niet uniform is. Met name in de buurt van straathoeken zijn er in of vlak naast de stoepen,
waterputten aangelegd.
Bijzonder was het 6 meter brede houten fundament in de decumanus maximus, bestaand uit een
middenriool met aan weerszijde twee palenparen met een onderlinge afstand van 3 meter (afb. 5.8 tot
en met 5.12). Stenen die later in het houten middenriool zijn gezakt, doen vermoeden dat het wegdek
van steen was. Mogelijk was de andere hoofdweg (cardo maximus) ook zo versterkt, maar de resten
daarvan zijn opgegraven door Reuvens die de sporen van dergelijke palen nog niet kon herkennen.
Enige uitzondering is mogelijk het kleine onderzoek van de ROB uit 1988. Daarin kwamen palen van
de decumanus maximus tevoorschijn, en aan de oostelijke rand van de opgravingsput mogelijk ook
palen van de cardo maximus loodrecht hierop (afb. 7.9). Zoals verderop in dit hoofdstuk uitvoeriger
besproken bij het afvoersysteem, is het houten middenriool alleen op bepaalde plaatsen zoals in de
twee hoofdwegen in aansluiting op de Reuvensbaden. Verder lijkt de stadsvilla op dit stelsel
aangesloten geweest te zijn via een middenriool in de cardo 1. Bij een aantal andere wegen werd
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volstaan met open bermgreppels aan de zijkant van de weg die een halve meter tot een meter diep
waren ten opzichte van het Romeinse loopniveau. Voorbeelden daarvan zijn aangetroffen in het
zuiden van insula I langs de weg over de strandwal, en langs de randweg langs insula II en V/X.
Overigens hadden de hoofdwegen waarschijnlijk ook kleine bermgreppels om regenwater op te
vangen van onder meer de zuilengalerijen. Dankzij aansluitingen op het middenriool konden deze wel
wat kleiner en ondieper zijn, wat kan verklaren waarom Holwerda er geen sporen van heeft gevonden
(zijn opgravingsvlak lag ruim onder het Romeinse maaiveld).
Van een eventuele wegverharding is weinig teruggevonden. Genoemd werd al de mogelijke
stenen verharding van de decumanus maximus die werd gedragen door een houten fundering. Verder
vond Reuvens een wegverharding van panmateriaal in het tracé van de decumanus 1 (weg over de
strandwal) tussen insula VI en VII (afb. 8.5 en 13.7). Gezien een opmerking op de tekening dacht
Reuvens zelf aan “roode wegstenen”. De wegverharding werd over een lengte van circa zestien meter
blootgelegd met een breedte van circa vijf meter in het oosten tot circa negen meter in het westen. “De
ligging der steenen is gedeeltelijk bij gissing bepaald” plaatste Reuvens als kanttekening bij de kaart
waarin de honderden fragmenten stuk voor stuk zijn ingetekend.1808 Het plaveisel lag volgens de
hoogtemetingen van Reuvens op circa 1,15 meter boven NAP, wat goed aansluit bij de reconstructie
van het Romeinse loopniveau in hoofdstuk 2.1809 Bijzonder is de inzinking die Reuvens aan de
noordelijke rand aantrof. Het ging in een van boven bezien peervormige inzinking met een grootste
breedte van ongeveer 2,5 meter, naar het noorden versmallend tot ongeveer 1,5 meter. De bodem lag
ruim een halve meter beneden het loopniveau met een diepte van 0,56 meter boven NAP, wat hier
ongeveer het niveau van de top van de strandwal was.1810 Het bijzondere is dat het plaveisel volgens
de profielen van Reuvens de inzinking volgt. Verder lag hier een schuin muurstuk dat de inzinking lijkt
te doorsnijden.
In hetzelfde tracé van de decumanus 1vond Holwerda panmateriaal in de wegdam voor de kleine
poort. Door Holwerda opgegraven stukke baksteen bij de cardo 1 tussen insula II en VII kunnen ook
van een wegdek zijn, maar dat is minder zeker. Verder is baksteen als verharding gebruikt van een
zijweg die in 2005 door BAAC in insula V/X is opgegraven. De wegen hadden vermoedelijk zoals
gebruikelijk een enigszins bol oppervlak waarbij het midden een paar decimeter hoge lag dan de
randen om zo regenwater naar de bermgreppels af te voeren.
De watervoorziening en riolering
De watervoorziening en riolering behoorden tot de belangrijkste openbare voorzieningen van een
Romeinse stad. Van de situatie in Forum Hadriani is inmiddels veel bekend zodat het de moeite waard is
hier wat uitvoeriger bij stil te staan. Het gaat zowel om de aanvoer van water, het verbruik en tot slot de
afvoer via onder meer het rioleringssysteem. De inrichting had grote invloed op de stedelijke hygiëne. In
de oudheid was men trots op de voorzieningen zoals een passage bij de antieke schrijver Strabo
illustreert: “En de Romeinen voegden met vooruitziende blik weldaden toe aan de stad. Zij droegen zorg
voor al die aspecten waarvoor de Grieken minachting hadden, namelijk het effenen van wegen, de
toevoer van water en onderaardse kanalen die het water in de Tiber spoelen”.1811 Naar moderne
maatstaven voldeed het systeem echter lang niet aan de normen en was het gevaar van verspreiding van
ziektes levensgroot aanwezig.1812
Onderzoek van Jansen in de goed bewaard gebleven steden Pompeji, Herculaneum en Ostia heeft
uitgewezen dat de Romeinen zeer praktisch te werk gingen en zich aanpasten aan de lokale situatie. Dat
is ook zeer goed zichtbaar in Voorburg. Uitgangspunt was de weg van de minste inspanning met zoveel
mogelijk ad hoc oplossingen. Openbare voorzieningen werden alleen getroffen waar dat noodzakelijk
was. De beroemde Romeinse aquaducten, waterleidingen en rioolstelsels geven een vertekend beeld van
wat algemeen gebruikelijk was.1813 Deze situatiegebonden benadering van de Romeinen betekent dat
goed bewaard gebleven systemen uit de Vesuviussteden niet zonder meer als voorbeeld genomen
kunnen worden. Om de Romeinse benadering te begrijpen, zal daarom eerst aandacht worden besteed
aan onderzoek naar de verschillende systemen. Die zijn beschreven in het proefschrift van Jansen. Alleen
door de achterliggende werking te begrijpen, kan goed ingeschat worden welk systeem in Voorburg het
meest voor de hand lag. Jansen merkt op dat voor een goed begrip het geheel als een samenhangend
systeem beschouwd dient te worden in plaats van een beschrijving te geven van de individuele
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elementen. Zo is er een directe samenhang tussen de aanvoer van water, het verbruik en de afvoer,
inclusief de afvoer van urine en fecaliën.1814 Die drie componenten worden hier besproken.
De wateraanvoer via putten
Alvorens de waterputten uit voorburg zelf te bespreken, is het voor de bredere context nuttig wat langer
stil te staan bij de kennis van waterputten van andere plaatsen, met name een aantal goed onderzochte
Romeinse steden in Italië.
Volgens Plinius leverden waterputten het beste drinkwater.1815 Bij waterputten was de inspanning om
bij het water te komen gering. Ze genoten dan ook bij de Romeinen de sterke voorkeur, zeker als het
grondwater zich vlak onder het maaiveld bevond, zoals in Forum Hadriani. De Voorburgse situatie met
het grondwater op driekwart tot ruim anderhalve meter diepte, lijkt van de drie door Jansen onderzochte
steden het meest op die in Ostia. Daar zat het grondwater slechts 2,5 tot 4,5 meter diep. In Ostia werden
waterputten dan ook de gehele bewoningsperiode benut, ook door grotere gebruikers zoals de
badhuizen. De meeste huizen hadden in Ostia een eigen waterput.
De tweede bron, de opvang van regenwater, was complexer dan het gebruik van ondiepe
waterputten. Bovendien was de toevoer afhankelijk van de regenval en had als nadeel dat er vuil van de
daken meekwam. Regenwater werd in Ostia dan ook nauwelijks verzameld. Dit temeer omdat de hoge
grondwaterstand het functioneren van de cisternes waarin het regenwater werd opgeslagen bemoeilijkte.
Soms werd een ingegraven voorraadvat (dolium) gebruikt als regenton. Als gevolg van de goede
watervoorziening met putten werd in Ostia pas vrij laat een aquaduct aangelegd, namelijk in de tijd van
keizer Tiberius. Het was toen al een eeuwenoude en grote stad. De nieuwe wateraanvoer was met name
nodig voor de zeer grote gebruikers, waaronder acht grote badcomplexen. Toch bleven acht andere
baden gewoon grondwater uit putten gebruiken en werden nog regelmatig nieuwe waterputten geslagen.
Ook het water van de Tiber zal zijn gebruikt om te wassen. Verder meldt Frontinus dat het water van die
rivier gedronken werd, wat bij het Kanaal van Corbulo ook denkbaar is.1816
In Herculaneum bevond het grondwater zich met acht tot tien meter veel dieper onder het maaiveld.
Bovendien werd het slaan van putten er bemoeilijkt door de hardheid van de ondergrond. Terwijl in Ostia
bij de beperkte diepte geen hijsinstallaties nodig waren, zijn in Herculaneum resten gevonden van
windassen en balken die werden gebruikt als hulpmiddel bij het ophalen van het putwater. Desondanks
werd blijkens de vele waterputten en het fluorgehalte in menselijke gebitsresten, in Herculaneum toch
veel putwater gebruikt, ook om te drinken. Tevens werden grote complexen als de thermen met putwater
gevoed. Opvang van regenwater speelde in Herculaneum slechts een bescheiden rol gezien de beperkte
inhoud van de cisternes. En met de komst van het leidingsysteem bleven putten gewoon in gebruik. Zelfs
de cisternes bleven functioneren. Het leidingnet was slechts een extraatje.1817
In Pompeji was de situatie weer anders omdat het grondwater ruim twintig tot bijna veertig meter diep
zat. Bovendien was de ondergrond zeer hard. De diepte van de putten vereiste het gebruik van zware
hijsinstallaties. Terwijl in Ostia en Herculaneum gemiddeld een tweetal waterputten per opgegraven
hectare is geïdentificeerd, zijn ze in Pompeji een stuk schaarser met slechts een halve put per hectare.1818
Vitruvius adviseert in dat soort situaties regenwater op te vangen, wat in Pompeji gezien de vele cisternes
op grote schaal is toegepast. Bijna elke binnenplaats had wel zo’n opvang, terwijl de openingen in de
daken van de atria daarvoor ook werden gebruikt. Daarbij werd het regenwater niet in dakgoten
opgevangen, maar op de grond in peristyliumgoten of in een opvangbak (impluvium) onder de opening in
het atrium.1819 Vervolgens stroomde het in de ondergrondse cisternes. Deze constructies genieten dankzij
de goede conservering van Pompeji grote bekendheid, maar zijn niet algemeen. Zo zijn uit Herculaneum
nauwelijks impluvia bekend.
Met de komst van een aquaduct raakte in tegenstelling tot Ostia en Herculaneum in Pompeji de
waterputten wel buiten gebruik. Dit omdat ze met hun grote diepte zeer onpraktisch waren. De opvang
van regenwater was evenmin ideaal en werd afgeschaft bij de huizen die een aansluiting op het leidingnet
kregen. Hoewel leidingwater in Pompeji dus van groot belang was, waren het hoofdzakelijk de grote
woningen die een aansluiting kregen.1820 Er zijn 87 aansluitingen geïdentificeerd op 818 opgegraven
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woningen, zo’n tien procent.1821 Het merendeel van de huizen bleef aangewezen op regenwater. Een
veertigtal publieke fonteinen werd met de komst van het leidingnet geplaatst.1822
Samenvattend lijkt het systeem van aanvoer van water in Forum Hadriani het meest op dat in Ostia
waar waterputten de kern van de watervoorziening vormden. In bijlage D is berekend dat er in Forum
Hadriani mogelijk zo’n 750 waterputten zijn aangelegd in de periode 120 – 270 na Chr. De gemiddelde
gebruiksduur lijkt ongeveer een generatie geweest te zijn, zo suggereert het algehele beeld en de
chronologische gegevens van de door BAAC opgegraven waterputten. Uitgaand van vijf generaties
zouden er gemiddeld 150 waterputten tegelijk hebben gefunctioneerd. Met een gemiddeld oppervlak van
12,5 hectare is dat twaalf waterputten per hectare.1823 Dat is een zesvoud van de hierboven genoemde
twee putten per hectare voor Ostia en Herculaneum.
Dat lijkt des te opmerkelijker als bedacht wordt dat het Kanaal van Corbulo in directe verbinding
stond met het zoute zeewater dat via een sterke eb en vloed-werking tweemaal daags opdrong. Zo’n
zes kilometer verderop, in de richting van de Maas, is bij Wateringse Veld duidelijk de invloed van het
zeewater aangetoond. Blijkens onderzoek in het circa drie kilometer dichterbij en meer landinwaarts
gelegen Rijswijk was tijdens de Romeinse periode sprake van een brak-zoet milieu.1824 Sporen zeeklei
bevestigen dat de invloed van de zee via een vloedkreek tot voorbij Voorburg kon reiken.1825 Bij de
opgraving in 2005 zijn in monsters sporen aangetroffen die duiden op een brakwatermilieu. Dat kan
volgens de opgravers betekenen dat zich nog fossiel zout water in de bodem bevond uit de IJzertijd
toen de uitlopers van de Gantel zout zeewater aanvoerden. Maar in bijvoorbeeld de Harnaschpolder is
vastgesteld dat deze zoute restanten in de loop van de 2e eeuw steeds minder sterk werden terwijl in
Voorburg de zoutplanten zich onverminderd handhaven naast overigens een meerderheid aan
zoetwaterplanten. Dat wijst er sterk op dat er via het Kanaal van Corbulo blijvend invloed vanuit de
zee was.1826 Bij de opgraving in 2007-2008 werd duidelijk dat de toen opgegraven geul in de
Romeinse periode de nodige wateroverlast veroorzaakte: er was buiten de oevers een kleilaagje
afgezet.1827 In hoofdstuk 2 is aangegeven dat dit waarschijnlijk in de loop van de 2e eeuw is gebeurd,
en misschien deels ook nog in de 3e eeuw.
Het grote aantal waterputten uit Voorburg suggereert dat het putwater in Forum Hadriani (deels)
drinkbaar is geweest: er zijn tot nu toe bijna zestig waterputten opgegraven (Bijlage D). Het grondwater
bevond zich in Voorburg zeer dicht onder het maaiveld. In bijlage D is geanalyseerd dat de meeste putten
zo’n drie voet (bijna een meter) in het grondwater staken. Omdat het grondwater in het noorden wat
dieper zat dan in de buurt van de Vliet, staken de waterputten in het noorden gemiddeld zo’n 2,5 meter
beneden het Romeinse loopniveau, terwijl dat aan de kant van de Vliet circa 1,7 meter is. Omdat de
putten gemiddeld 0,9 meter in het water staken, bevond het wateroppervlak zich in het noorden
gemiddeld ruim anderhalf meter beneden het maaiveld terwijl dat aan de kant van de Vliet iets minder dan
een meter was. Bij 26 putten is gemeten dat de gemiddelde doorsneden van de putopeningen ongeveer
een meter was, met de meeste doorsnedes tussen de twee en vier voet (0,6 tot 1,2 meter). In hoofdstuk
11 zijn bij de bespreking van de waterputten op de ervan van de gewone woningen, zijn nog wat meer
details beschreven zoals putranden, takelinstallaties en puthuizen.
De hoge grondwaterstand verklaart dat bij veel huizen een waterput is opgegraven. Zelfs het nog te
bespreken grote reservoir bij het badhuis werd waarschijnlijk vanuit een waterput gevoed. Dat is een
situatie die ook bekend is uit Ostia en de beginperiode van de Vesuviussteden. En bij het Voorburgse
kruispunt van de twee hoofdwegen, het centrum van de stad, stond een grote publieke waterput. Die
centrale positie komt tevens voor in onder meer Pompeji.1828 Inwoners die geen eigen watervoorziening
hadden, bijvoorbeeld huurders van bovenkamers, haalden hier vers water.1829 Dankzij de centrale ligging
bevond de put zich voor iedereen op hooguit een paar honderd meter afstand. Zo is voor 24 huizen in de
westelijke helft van de stad de gemiddelde loopafstand op honderdveertig meter te berekenen. Zo’n
centraal gelegen waterput kon ook een rol spelen bij de bestrijding van stadsbranden.
De grote waterput verdient gezien zijn centrale ligging aparte aandacht (afb. 15.19). Gelegen bij het
kruispunt van de hoofdwegen, lag de put vlakbij de ingang van zowel het openbare badhuis als bij het
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forum.1830 Met een opening van 177 bij 210 centimeter was deze veel groter dan alle andere Voorburgse
waterputten. De put reikte ook aanzienlijk dieper dan de rest: zo’n vier meter onder het Romeinse
oppervlak, bijna het dubbele van de meeste waterputten uit Voorburg. De put was volgens Reuvens “door
het veen, welke onder het zand ligt, heen geschoten” (afb. 15.19).1831 Met de hoge grondwaterstand was
de aanleg van een dergelijke diepe put geen eenvoudige zaak omdat een diep gegraven gat door het
water weer snel dichtspoelde. Om dat probleem op te lossen, gebruikten de Romeinen in Voorburg een
ingenieuze methode. Eerst is rond maaiveldhoogte een rechthoek aangelegd van vier zware balken, ieder
12 bij 25 centimeter dik en 3,5 tot 3,95 meter lang. In de vier binnenhoeken van dit raamwerk zijn
vervolgens vierkante eiken palen in de grond geramd. Deze palen waren aan twee haaks aansluitende
zijden over de volle lengte voorzien van vertikale sleuven. Daardoor konden de bouwers horizontale
planken in de twee tegenoverliggende sleuven schuiven en naar beneden laten zakken om zodoende een
houten putschacht te construeren. Al gravend zakte de onderste plank naar beneden, en zakte de hoger
gelegen planken ook omlaag. Daarna kon aan de bovenzijde weer een nieuwe plank ingeschoven
worden. Op die manier werd de put stap voor stap dieper en waren er veel minder problemen met
loopzand.1832
Verschillende vondsten uit de put wijzen op het regelmatig ophalen van water (afb.15.19). IJzeren
banden uit de put zijn waarschijnlijk van een houten emmer afkomstig. Verder kwamen vier fraaie
emmerhengsels van brons (3x) en ijzer (1x) tevoorschijn. De bij de hengsels behorende metalen emmers
zijn niet teruggevonden. Dat wijst erop dat deze kostbaar genoeg waren om uit de put op te vissen en te
repareren. Elders opgegraven voorbeelden laten zien dat de Romeinen dergelijke metalen emmers
repareerden. In de Voorburgse waterput waren de afgebroken hengsels veel moeilijker op te diepen en
bleven op de bodem achter. Ook zijn er (fragmenten van) negen ijzeren puthaken gevonden, en een stuk
van een ketting. Verder een circa zes centimeter lange ijzeren ring met eraan een circa vijf centimeter
lange haak. Een rond bronzen voorwerp kan eventueel onderdeel van een pompinstallatie zijn
geweest. Hetzelfde geldt voor “een fragment looden buis of waterpijp”.1833
De sterk gesleten tweede eeuwse koperen munten die op de putbodem lagen, wekken de indruk dat
ze als munt-offer in het water werden geworpen. Het was een bekende traditie in de noordelijke
provincies. Het offeren van munten op plaatsen met water is bekend uit de Romeinse literatuur. Putoffers
zijn van andere plaatsen bekend, waaronder de tempel in Empel. Daar verdween eveneens geld met een
lage waarde in een put.1834 Soms werd op bepaalde keerzijdes geselecteerd zoals Salus, maar dat lijkt
hier niet het geval.1835 Het offer aan de watergoden in de Voorburgse stadsput was een logische plek
gezien de nabijheid van het badhuis waar water een centrale plaats innam.1836 Uit het recente onderzoek
in 1988 bleek dat de put in de Romeinse tijd regelmatig is uitgediept.1837 Bij dat uitdiepen zullen ook de
meeste offermunten weer zijn opgehaald. Dat slechts een tiental munten is teruggevonden, geeft aan dat
alleen de munten achterbleven die te diep in de modder waren weggezonken. Overigens beperkten de
stadswetten, zoals die waarschijnlijk ook voor Voorburg golden, het gebruik van dergelijke offermunten.
Volgens de stadswet van Urso (het Zuid-Spaanse Osuna) moest het opgehaalde geld namelijk ten bate
van de betreffende god gebruikt worden, bijvoorbeeld voor de financiering van een beeld of een
festival.1838
De opgravingen bieden aanwijzingen voor het oorspronkelijke uiterlijk van deze belangrijke publieke
voorziening. Reuvens wijst er op dat de grote put door het veen was gegraven en zodoende behalve het
grondwater ook het dieper gelegen welwater bereikte. Daardoor kon veel water opgehaald worden. De
grote houten balken en palen waren van eikenhout, een duurzame houtsoort die geschikt was voor een
zware belasting.1839 Gezien de zwaarte van de constructie kan er een takelsysteem zijn geweest met
katrollen. Resten van een dergelijk systeem zijn onder meer aangetroffen in een waterput in Utrecht waar
het grondwater ook niet zo diep zat, en in bijvoorbeeld Silchester en de Saalburg.1840 Bij een korte afstand
tot het wateroppervlak was zo’n takelinstallatie vooral nuttig indien zeer grote en dus zware emmers
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werden opgehaald. De zware constructie kan ook te maken hebben met een pompinstallatie, waarover
verderop in dit hoofdstuk meer.
Twee complete rode tegels uit de put waren even breed als de zware eikenhouten liggers van het
raamwerk. Dat doet vermoeden dat deze liggers een stenen putrand droegen die was afgedekt met rode
tegels. Van die rand komt dan mogelijk de “grote menigte tufstenen” die uit de put tevoorschijn kwam en
volgens Janssen afkomstig waren “uit de Andernachsche groeven”. Ook kwamen complete vierkante
dakleien tevoorschijn van een mogelijke overkapping.1841 Dergelijke overkapte putten zijn van Romeinse
afbeeldingen bekend. Omdat de put niet geheel vierkant was zal de put geen puntdak hebben gehad
maar een klein zadeldak met de nok in de lengterichting. Overigens valt niet te bewijzen dat genoemd
materiaal van de bovenbouw van de put afkomstig is. Er zijn namelijk ook twee stukken warmtebuis
gevonden zodat blijkbaar ook bouwmateriaal van het aangrenzende badhuis in de put is beland. Ook kan
het gaan om als wegverharding hergebruikt baksteenmateriaal. De put lag namelijk bij een weg.
De put is waarschijnlijk pas aangelegd nadat deze weg werd verbreed, vermoedelijk in het begin van
de 3e eeuw. De waterput ligt namelijk in het tracé van de oorspronkelijke hoofdweg (cardo). Een munt van
Faustina uit 161 – 175 na Chr. geeft aan dat het gat voor deze put pas na die tijd is gegraven. De
munt bevond zich namelijk in de vulling rondom het hout van de put. Dendrochronologisch dateert het
hout tussen 213 en 225 na Chr. (veldatum) en de put is dus in die periode aangelegd of op zijn minst
verbouwd. En nadien is blijkens paalresten de constructie minimaal nog eenmaal aangepast. De tien
koperen munten zijn gezien het muntbeeld waarschijnlijk pas in de eerste helft van de 3e eeuw als
bronoffer in de put terecht gekomen.1842 Het publieke belang van de put verklaart wellicht dat deze lang
in gebruik bleef. In de periode 250 tot 260 na Chr., de nadagen van Forum Hadriani, lag de put nog open
aangezien een antoninianus die pas in die periode is geslagen, onderin de put kon belanden. Niet ver van
de waterput lag ook de publieke latrine die gezien de grote capaciteit eveneens een publieke functie
gehad moet hebben. Met in de nabijheid het forum en het badhuis, lag de grote waterput midden in het
stadscentrum.
De andere waterbronnen
Gezien het ontbreken van heuvels met hoger gelegen waterbronnen, is het niet waarschijnlijk dat er in
Voorburg een aquaduct is aangelegd zoals dat wel bekend is uit onder meer Nijmegen, Xanten en
Tongeren waar gebruik gemaakt kon worden van iets hoger gelegen bronnen in een glooiend landschap.
Forum Hadriani was een jonge stad in een nagenoeg vlak gebied. In de Vesuviussteden en Ostia, waren
ook in Rome lange tijd veel inwoners aangewezen op putwater. En dichterbij ontbreken bijvoorbeeld in
Londen, aanwijzingen voor het bestaan van een aquaduct hoewel dat toch de hoofdstad van een
provincie was.1843 Hooguit valt in Voorburg te denken aan de gekanaliseerde aanvoer van rivierwater
zoals dat uit Velsen bekend is. Extra complicatie was daarbij dat de strandwal in de richting van het
stadscentrum omhoog liep zodat er die kant op geen natuurlijke stroming was (afb. 15.20). En zelfs als
een bovengrondse aanvoer van water uit het Kanaal van Corbulo bestond, toont het voorbeeld uit
Pompeji dat slechts een beperkt deel van de huizen een aansluiting gehad zal hebben. Het grote belang
van grondwater klopt met het feit dat een groot aantal van de Voorburgse waterputten lang in gebruik is
gebleven. Het is goed mogelijk dat de opvang van regenwater in Voorburg ook een rol heeft gespeeld,
bijvoorbeeld in een regenton.
Forum Hadriani lag weliswaar aan open water, maar het is de vraag hoe bruikbaar dat was als
drinkwater. In hoofdstuk 2 is aangegeven dat het open water zoet was, maar wel met zoute invloeden.
Nog afgezien van het zoutgehalte, heeft onderzoek van het Romeinse havenbekken in Velsen laten
zien dat het water daar was vertroebeld als gevolg van het gebruik als haven. Dat bleek onder meer
uit de visresten: aanvankelijk kwamen vissen voor die schoon water opzoeken, later juist soorten die
afkomen op troebel water. In Velsen werd regelmatig nederzettingsafval in de haven gedumpt. Dat het
havenwater was vervuild, blijkt mogelijk ook uit het feit dat de schepen in Velsen via een bijna honderd
meter lange, op palen gedragen goot van vers water voorzien moesten worden. Deze werd gevoed uit
een waterput op land.1844 Het lijkt ook elders gebruikelijk geweest te zijn dat afval in de haven werd
gedumpt. Eerder in dit hoofdstuk is bij de bespreking van de Voorburgse insteekhaven aangegeven
dat er volgens de opgravers van het AAC sterke aanwijzingen zijn dat het ondiepere uiteinde als
afvaldump is gebruikt. Verder wordt verderop bij de bespreking van de Voorburgse riolering
aangegeven dat waarschijnlijk in Voorburg het stadsriool op de haven uitkwam. Ook in Forum Hadriani
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kan daardoor de drinkbaarheid van het havenwater beperkt zijn geweest. Schoon publiek water, zoals
uit de centrale waterput in het centrum, werd daarmee van groot belang. Volgens Frontinius stond er
daarom een straf van tienduizend sestertii op het vervuilen van publiek water.1845
Een watertoren
Uitermate interessant voor de wijze van distributie van het water in Voorburg is de bij het badhuis
opgegraven watertoren van circa acht bij twintig meter (afb. 14.1 en 14.4). Dergelijke reservoirs kwamen
veel voor bij badhuizen.1846 Het karakteristieke Voorburgse fundament met drie ruimtes op een rij en
steunberen rondom, lijkt zeer sterk op dat van een watertoren van de Stabiaanse thermen in Pompeji. Die
is gebouwd in een beginperiode waarin de stad nog geen netwerk van hogedrukleidingen bezat. Het
badhuis moest aanvankelijk zelfstandig met behulp van de watertoren de druk opbouwen die nodig was
voor een stromende watervoorziening. Het water werd daartoe vanuit een aangrenzende waterput in de
toren getakeld. Ook in Herculaneum en Ostia werden de badhuizen vóór de komst van de waterleiding
gevoed met grote reservoirs die vanuit waterputten werden gevuld. Een aantal van deze constructies
raakte met de komst van een waterleidingnet buiten gebruik, maar andere leidingstelsels in Herculaneum
en Ostia bleven op de oorspronkelijke wijze gevoed.1847
De voor het Voorburgse badhuis noodzakelijke omvang van het reservoir valt uit het geschatte
waterverbruik bij benadering te reconstrueren. Bij grote badhuizen was er constant stromend water. Bij
kleinere badhuizen met een beperkte watervoorziening, werd spaarzamer met water omgegaan en het
water van de badkuipen waarschijnlijk eenmaal per dag na sluitingstijd ververst.1848 Dat was een logisch
moment omdat vervangen van het water tijdens de openingstijd van de baden niet praktisch was. Aan het
eind van de dag zal het water voldoende vies zijn geweest om een volledige verversing te rechtvaardigen.
Bovendien werd het afgevoerde water vaak gebruikt om de toiletten te spoelen, wat minimaal éénmaal
per dag wenselijk was.
In de Vesuviussteden en in Ostia waren de reservoirs zodanig in omvang dat ze de baden éénmaal
konden vullen.1849 Uitgangspunt is daarom in baden als die in Voorburg dat er dagelijks voldoende
capaciteit moest zijn om de badkuipen volledig te verversen. In de Stabiaanse thermen valt de inhoud van
de badkuipen op veertig kubieke meter (40.000 liter water) te schatten, wat past bij de inhoud van het
reservoir. Omdat het daar in feite om twee baden gaat, is dat per badinrichting zo’n twintig kubieke meter.
De Oostthermen in Timgad hadden een vergelijkbare reservoirinhoud van negentien kubieke meter, wat
genoeg was om de badkuipen in het badhuis tot de gewenste hoogte van 0,7 meter te vullen.1850 Dodt
meet een vergelijkbare inhoud van eenentwintig kubieke meter voor de thermen van Zülpich waarvan de
kuipen bijna net zo goed waren geconserveerd als in de Vesuviussteden. Dat is een belangrijk gegeven
omdat deze thermen sterk op die van Voorburg lijken.1851
De twee of drie Voorburgse heetwaterkuipen plus de kuip met koud water hadden bij elkaar naar
schatting een inhoud van zo’n 20 tot 25 kubieke meter. Dat is gebaseerd op de aanname dat ze ongeveer
tot de gebruikelijke hoogte (0,7 meter) waren gevuld. Naar analogie met de situatie in onder meer
Pompeji en Timgad kan circa 20 tot 25 kubieke meter dus ook de inhoud van het waterreservoir zijn
geweest.1852 Gegeven het bodemoppervlak van het reservoir van zo’n honderd vierkante meter was een
vulhoogte van ongeveer een kwart meter al voldoende. Dat lijkt weinig, maar de zijwaartse druk van de
watermassa was enorm en nam evenredig toe met de vulhoogte. Dat verklaart mogelijk ook de positie
van de steunberen. Deze staan namelijk onder meer op de hoekpunten zodat ze kennelijk rondom
krachten moesten opvangen. Ook de watertoren in de Stabiaanse toren had een beperkte vulhoogte. De
capaciteit kan nog iets groter zijn geweest indien bijvoorbeeld de nabijgelegen stadsvilla op de watertoren
was aangesloten en de publieke latrine van stromend water werd voorzien.
Om het stilstaande reservoirwater tegen vuil en warmte te beschermen, was er bij de Stabiaanse
thermen met palen op de rand van het reservoir een open afdak geplaatst, wat in Voorburg ook een
praktische oplossing zou zijn. Het was immers een lichte constructie, waarbij men bovendien gemakkelijk
in het reservoir kon komen met voldoende licht voor onderhoudswerkzaamheden. Bovendien kon bij een
volledig afgesloten reservoir in de zomer het probleem ontstaan dat als gevolg van een broeikaseffect het
water te warm werd. Dat was met name een probleem voor het vullen van het koude bad, tenzij dat vanuit
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een aparte waterput werd gevuld. Bij een open afdak kon het water s’nachts afkoelen en in de vroege
ochtend koel naar het koude bad worden gevoerd.
In de Vesuviussteden en Ostia zijn dergelijke reservoirs bij thermen minimaal op enkele meters
hoogte opgesteld, bijvoorbeeld op een eerste verdieping. Dat was nodig om druk op te bouwen waardoor
het water via leidingen verspreid kon worden.1853 De hoogte van de Voorburgse constructie laat zich
enigszins schatten. Vitruvius adviseert voor steunberen een tussenafstand die gelijk is aan de te
ondersteunen hoogte.1854 Dat levert gezien de afstand tussen de Voorburgse steunberen een hoogte van
circa 3,5 tot 4 meter op voor de bodem van het waterreservoir. De kuip zelf had bij de Stabiaanse
thermen een 0,75 meter dikke bodem. De bak in Voorburg werd wellicht, net als in de Stabiaanse
thermen, gedragen door een betonnen gewelf. Dat past bij het feit dat de twee lange muren met een
meter iets dikker zijn dan de tussenmuren die ongeveer 0,85 meter dik zijn. De breedte van het reservoir
bedroeg, tussen de fundamenten gemeten, ongeveer 6 meter. De booghoogte kwam dan uit op minimaal
3 meter. De bovenkant van de vloer van het reservoir, de laagste waterstand, bevond zich daarmee op
minimaal 3,75 meter hoogte. Dat past goed bij de afstand van 3,5 tot 4 meter tussen de steunberen. Een
reservoirhoogte van circa 4 meter is constructief dus geloofwaardig. Bovendien ligt het in de buurt van de
circa vijf meter hoogte bij de Stabiaanse thermen in Pompeji. Het klopt tevens met de afstand tussen de
muur en de plek waar de mogelijke resten van de reservoirbodem zijn neergestort. Het was “een stuk
vloer bestaande uit keisteentjes en kalk” van ruim één bij bijna vier meter (12 x 4 voet).1855 De
gereconstrueerde gronddruk die een betonnen reservoir bij de hier berekende omvang uitoefent, bedraagt
een acceptabele 1,1 kilo per vierkante centimeter.1856
Een reservoirhoogte van rond de vier meter is voldoende om een acceptabele waterdruk op te
bouwen. Die druk bedraagt namelijk per meter hoogteverschil 0,1 Bar. Bij een kraan die zelf op 0,5 meter
hoogte zit, zou het hoogteverschil dus zo’n 3,5 meter bedragen en de druk zo’n 0,35 Bar. Dat is binnen de
grens van 0,6 Bar die Romeinse waterleidingen blijkens moderne berekeningen nog goed konden
verdragen. Een druk van 0,6 Bar is het maximum dat bekend is van voorbeelden uit de Vesuviussteden.
Daarmee stroomde het water bij de Romeinen aanzienlijk minder krachtig dan uit een moderne kraan,
waar een druk van 2 Bar gebruikelijk is.1857 Vanuit het reservoir stroomde het water in loden leidingen
naar zijn bestemming. Men kon die leidingen veelal aan de buitenkant van het reservoir met een kraan
afsluiten. De betreffende leidingen bevonden zich doorgaans ter hoogte van de reservoirbodem of net iets
hoger. Ze waren veelal met een loden plaat en spijkers bevestigd aan de betonnen reservoirwand zoals
bij verschillende badinrichtingen nog zichtbaar is.1858
Door Reuvens opgegraven stukken lood, het materiaal voor Romeinse waterleidingen, zijn mogelijk
restanten van het waterleidingssysteem uit het badhuis. Lood was bij uitstek geschikt voor het maken van
leidingen die onder druk stonden (drukleidingen). Het werd dan ook veel door de Romeinen gebruikt. De
loden buizen bestonden uit langwerpige stroken lood die tot een pijp waren opgerold. Ze werden
onderling verbonden met gesmolten tin, een soort soldeer, en hadden de voor Romeinse leidingen
karakteristieke peervormige doorsnede. De leidingen werden ten behoeve van reparaties bij voorkeur niet
in de muren weggewerkt, maar er eenvoudig met ijzeren nagels tegenaan gemonteerd.1859 Mogelijk
werden ze vooral gebruikt voor water dat niet direct bedoeld was om te drinken. De Romeinen waren
namelijk al bekend met het gevaar van loodvergiftiging. Volgens Vitruvius werden in sommige situaties
leidingen van aardewerk gebruikt, omdat “het water uit deze pijpen gezonder is dan dat uit loden pijpen”.
Hij legt daarbij uit: “Want lood schijnt nadelig te zijn, omdat er loodwit uit ontstaat en dit voor het menselijk
lichaam schadelijk geacht wordt. Is nu hetgeen ontstaat nadelig, dan is het (lood) zelf ongetwijfeld ook niet
gezond”. De laat-Romeinse auteur Faventius haalde zieke loodgieters als voorbeeld aan.1860 Bij een
grafveld in Valkenburg ZH is vastgesteld dat jonge baby’s al opvallend veel lood bevatten, wat te maken
moet hebben met een hoog loodgehalte bij de moeders.1861 Medisch gezien waren de zorgen van de
Romeinse auteurs terecht.
Vanuit het Voorburgse reservoir liep er waarschijnlijk een leiding naar zowel de badvleugel als de
latrine. Verder was er wellicht een privé-aansluiting voor de stadsvilla die een eigen badinrichting bezat.
Evenzo is bijvoorbeeld in het reservoir van de Forumthermen in Ostia een privé-aansluiting aangetroffen.
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Soms werden ook nog een of meerdere fonteinen in de directe omgeving gevoed, bijvoorbeeld in de
palaestra.1862 Waar de leidingen zich verder vertakten, zijn in Pompeji in huizen loden cilinders toegepast
met daarop de aan te sluiten leidingen. Bij een te groot aantal leidingen of een te hoge druk was met die
techniek de kans op lekkages echter te groot. In dat geval werd een kleine watertoren gebouwd met erop
een bak van bijvoorbeeld lood. Het water stroomde hier met een vrije val in, dus zonder druk. Vanaf de
bak liepen de verschillende leidingen dan naar hun bestemming. Extra voordeel was dat het leidingnet op
die manier werd ontlucht.1863
Interessant in dat kader is een zware fundering in het Voorburgse badhuis direct naast de
vermoedelijke ruimte van de opzichter. Daar bevindt zich volgens Reuvens een “breede vlakke vloer” van
circa 1,4 bij 2,2 meter, die gezien een beschadiging aan de noordzijde oorspronkelijk mogelijk nog iets
groter was.1864 Hierop kan zeer wel een verdeeltoren hebben gestaan, waarbij de opzichter direct toegang
had tot de verschillende afsluitkranen. In Ostia was een dergelijk bassin 1,08 bij 1,53 meter groot bij een
hoogte van 0,65 meter, en stond het op een verhoging van 1,75 meter. Een ander voorbeeld uit Ostia was
0,45 bij 0,55 meter groot en 0,55 meter hoog. Dat bassin stond op een hoogte van 2,7 meter en was
bereikbaar met een trap.1865 Het opmerkelijke is dat de Voorburgse constructie precies in één lijn stond
met de grote waterput. Dat zou kunnen betekenen dat het een verdeeltoren is die was aangesloten op de
waterput èn het reservoir, zoals dat ook het geval was bij laatstgenoemd voorbeeld uit Ostia. Maar
voorzichtigheid met de interpretatie blijft geboden gezien de gebrekkige gegevens. Dit temeer omdat niet
zeker is dat het betreffende fundament en het grote reservoir uit dezelfde fase stammen. Verder is niet
bewezen dat de grote waterput gebruikt werd voor de watervoorziening van het badhuis. Zoals
aangegeven in hoofdstuk 14, kan het fundament ook met een stookinstallatie (P3) verband houden.
Bij de opnieuw opgebouwde Herbergthermen in Xanten is een emmerketting gereconstrueerd,
zonder dat er overigens enig spoor van is opgegraven.1866 Het reservoir van de Stabiaanse thermen in
Pompeji, en mogelijk ook de forumthermen in Herculaneum en een aantal baden in Ostia, werden op
die wijze gevuld. Een ander voorbeeld is een installatie uit Cosa waarvan het stenen gebouw
ongeveer even groot was als in Voorburg en de houten schepemmers bewaard waren.1867 Het ging in
alle gevallen om een door een tredrad aangedreven emmerketting die water ophaalde uit een
waterput. Deze waterput was in Pompeji meer dan twintig meter diep en lag direct naast het reservoir.
Ook in Cosa moest het water van grote diepte worden opgehaald. Hoewel dergelijke installaties vooral
handig waren bij grote dieptes, kwam het systeem ook wel voor bij een bescheiden putdiepte van vier
meter.
Toch is het gebruik van een dergelijke emmerketting in Voorburg niet erg aannemelijk. Van belang
is het beeld in Londen waar net als in Voorburg veel waterputten zijn gebruikt. Er zijn weliswaar
restanten van installaties met emmerkettingen aangetroffen, maar dan in de hoger gelegen delen van
de stad waar het grondwater dieper zat.1868 In Voorburg ontbreken de karakteristieke sporen van
installaties met emmerkettingen. Zo’n systeem vereiste een grote rechthoekige putschacht met zijdes
van twee tot drie meter. De as van het rad draaide in twee gaten in de zijwanden van de schacht. De
aangrenzende kamer voor het looprad was veelal ongeveer 1,3 meter breed en ruim 5 meter lang. Het
zijn formaten die in Voorburg niet voorkomen zodat in combinatie met de hoge grondwaterstand deze
methode van waterwinning niet aannemelijk is. Soms werden schepraderen gebruikt.1869 Maar ook dat
is gezien het ontbreken van sporen daarvan niet erg waarschijnlijk. Het zou bovendien vreemd zijn als
Reuvens de bijbehorende grote waterput had gemist terwijl hij in andere ruimtes wel kleinere
waterputten herkende.
Het is veel waarschijnlijker dat in Voorburg het water werd opgepompt, temeer omdat het grondwater
hooguit twee meter onder het maaiveld zat. Romeinse waterpompen zijn op verschillende plaatsten
aangetroffen, veelal in waterputten. Plinius vermeldt het oppompen van water uit een waterput.1870 In
papyri uit Egypte, waar langs de Nijl het grondwater doorgaans ook vrij hoog stond, worden
pompinstallaties genoemd. Het gaat daar om dieptes tot veertien meter. Andere bronnen geven verder
aan dat waterpompen bijvoorbeeld in mijnen en door de brandweer werden gebruikt. En in het Egyptische
Abu Mena is bij de baden een pompinstallatie aangetroffen.1871 Er is uit Romeinse waterputten een
twintigtal houten waterpompen bekend. Verder is een tiental bronzen exemplaren bekend, en één van
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lood. De bronzen pompen zijn gezien het mechanisme vermoedelijk niet in putten gebruikt, de houten
pompen wel. Alle bewaard gebleven houten pompen dateren uit de 2e tot 4e eeuw en werken volgens
hetzelfde principe. Steeds is sprake van twee cilinders waarmee een constante stroom water opgepompt
kon worden. De pompen bevonden zich onder water en werden met lange stangen aangedreven door
een zwengel aan de bovenkant van de put. In een put in Herrenbrünnchen waren de geleiders nog
aanwezig. De betreffende putten waren 2,7 tot 26,4 meter diep.1872
Een “bronzen potje(?)” dat Reuvens als vondst uit de grote waterput vermeldt (afb. 15.19), zou
misschien een onderdeel van een pompinstallatie kunnen zijn, wat ook geldt voor de loden pijp uit deze
put.1873 Het raamwerk van stevige bielzen (doorsnede circa 15 bij 23 centimeter) vormt in ieder geval een
stevige fundering voor een pompaandrijving. De balken waren iets doorgebogen, wat met de druk van
een pompinstallatie te maken kan hebben.1874 Dat deze waterput ook nog in het begin van de 3e eeuw
van belang was, blijkt uit het feit dat er in die periode nog werkzaamheden aan de put zijn uitgevoerd en
munten zijn geofferd. Het is ook mogelijk dat een met een pomp uitgeruste waterput dichter bij het
reservoir lag en door Reuvens over het hoofd is gezien of buiten de door hem onderzochte sleuven lag.
Een aandrijving door menskracht is voor de vermoedelijke pompinstallatie het waarschijnlijkst.
Stein merkt op dat de diep in een put geplaatste pompen met een verticale beweging werden
aangedreven. Dat viel lastig om te zetten in de rondraaiende horizontale beweging die rondlopende
dieren als aandrijving maakten. Daarom is het voor pompen in putten het aannemelijkst dat ze door
mensen werden aangedreven. Stein berekende dat vanaf tien meter diepte twee man goed de
aandrijving kon verzorgen. Per minuut kon bijna 30 liter water worden opgepompt.1875 Dat komt
overeen met de 25 liter per minuut die is berekend voor een Romeinse pomp in Silchester (1.500 liter
per uur). Een pomp uit Zewen-Oberkirch had zelfs een viermaal zo grote capaciteit van 6.600 liter per
uur, terwijl veel pompen op ongeveer de helft uitkomen. Daarmee waren pompen al snel efficiënter
dan tredmolensysteem. Daarvan wordt bijvoorbeeld voor de Mithras-baden in Ostia de capaciteit op
1.000 liter per uur geschat. Voor een dergelijk systeem in Cosa is 1.368 liter per uur berekend en voor
de Stabiaanse baden in Pompeji 1.550 liter per uur.1876 Het Voorburgse reservoir bevatte naar
schatting 20.000 tot 25.000 liter of nog iets meer. Met een pompcapaciteit van 3.000 liter per uur kon
dan in ruim zes tot acht uur een leeg reservoir weer volledig gevuld worden.1877 Indien de badkuipen
‘s-morgens vroeg werden gevuld, kon direct daarna met het pompen voor de volgende dag worden
begonnen om zodoende het daglicht maximaal te benutten.
Mogelijk werd er nog iets meer opgepompt om waterverlies door verdamping en dergelijke op te
kunnen vangen. Tijdens het baden was het water in de hete ruimte (caldarium) namelijk zo warm dat
het voordurend verdampte. Bovendien ging met in- en uitstappen water verloren zodat ook tijdens het
baden bijgevuld moest worden. In goed bewaard gebleven badhuizen bevindt zich boven de
badkuipen vaak een wateraanvoer met waterspuwer om de kuipen te kunnen vullen. In het noorden
was een leeuwenkop ook een geliefd thema. In Boscoreale was nog zichtbaar hoe de spuwer was
aangesloten op de ketel met heet water. Zo kon het badpersoneel naar believen koud water
bijmengen.1878
Interessant, tot slot, is de opdeling van het Voorburgse fundament in drie kamers. Zo’n driedeling
komt bij reservoirs van baden namelijk vaker voor, bijvoorbeeld in Xanten en in Pompeji. Vitruvius
beschrijft een driedeling van een waterreservoir. Hij suggereert dat daarmee het water in tijden van
schaarste rechtvaardig werd verdeeld met prioriteit voor publieke bronnen. Ohlig heeft op basis van
uitvoerig onderzoek in Pompeji echter vraagtekens gezet bij deze interpretatie van de tekst. Op de
grens tussen water en lucht ontstaat door de verdamping van water een kalklijn die in Pompeji
bewaard is gebleven. Op die basis kon Ohlig vaststellen dat het water in Pompeji niet naar prioriteit
werd verdeeld, maar eenvoudig op basis van evenredigheid. Wel zijn sporen van een systeem van
waterzuivering aangetroffen. Het gaat om een rooster en op een aantal plaatsen compartimenten die
werden gebruikt om bezinksel op te vangen, een zuivering die bij het Voorburgse grondwater ook
nodig geweest kan zijn.1879
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In Zülpich was goed zichtbaar hoe efficiënt werd omgegaan met het afvalwater. In de hoofdalveus
was onderin de kuip een directe afvoer naar het afvoerkanaal aangebracht. Verder liep een afvoerbuis
door de onderkant van de kuiprand (pluteus) naar de vloer van het caldarium. Zodoende kon het
warmste afvalwater, dat van de hoofdalveus, ook worden gebruikt om de vloer te reinigen. Daartoe
liep de vloer in de richting van het frigidarium in totaal met ongeveer een decimeter af. Een dergelijk
verval van ongeveer 0,5 procent is ook in de Stabiaanse thermen in Pompeji vastgesteld. In de vloer
van het frigidarium bevond zich in de hoek een opening naar de afvoer. Elders is zichtbaar dat een
loden pijp door de deurdrempels de doorstroming vergemakkelijkte. Een dagelijkse schoonmaakbeurt
was zonder meer nodig, zeker in het tepidarium waar de badgasten vaak met olie werden
ingesmeerd.1880
In Zülpich was ook het afvoersysteem uitstekend bewaard, een systeem dat gezien de sterke
gelijkenis tussen beide badhuizen ook in Voorburg gebruikt kan zijn. Terwijl in bijvoorbeeld Heerlen
een afvoer door de vertrekken zelf liep, was dat in Zülpich niet nodig. In Voorburg zijn evenmin in de
fundamenten onderbrekingen aangetroffen voor een afvoer. In Zülpich werd het kuipwater (koud en
warm) eenvoudig via de kuipwand direct naar buiten afgevoerd waar een open goot liep die deels 27
centimeter breed was en deels 50 centimeter. Ook de afvoer in de hoek van het frigidarium voerde af
naar zo’n goot. Via de goot werd het water zoals gebruikelijk naar de latrine gevoerd om die te kunnen
spoelen. Doordat de goot langs de dakrand liep, kon regenwater als extra spoeling worden gebruikt.
Het verval van de goot bedroeg in Zülpich 0,6 tot 2,2 procent. Dat is een gebruikelijke helling passend
bij de 2 procent die bijvoorbeeld in Valkenburg bij een afvoergoot is gemeten.1881 In Voorburg voerde
de zuidelijke warmwaterkuip waarschijnlijk direct af op het nabijgelegen riool in de hoofdstraat
(decumanus maximus). De twee andere warmwaterkuipen en de koude kuip konden alle eenvoudig
afvoeren op een goot in het noorden. Net als in Zülpich kan het een open goot zijn geweest die tevens
als druipgoot voor het dak fungeerde. De goot liep dan langs de dakrand van de badvleugel en net als
in Zülpich langs de porticus naar de latrine. In bijvoorbeeld de Stabiaanse thermen in Pompeji was er
ook zo’n directe afvoer via de palaestra.
De afvoer
Wat aan water werd aangevoerd, moest ook weer worden afgevoerd. “Het water wordt in zulke grote
hoeveelheden de stad ingevoerd, dat heuse stromen door de straten en afvoerkanalen stromen” aldus
Strabo over de situatie in Rome.1882 Daarbovenop kwam nog het regenwater dat ook weggewerkt moest
worden. Bij deze afvoer gaven de Romeinen wederom de voorkeur aan de eenvoudigste oplossing, zo
blijkt uit het onderzoek van Jansen. Net als bij de waterputten, biedt het onderzoek in de Vesuviussteden
en Ostia inzicht in de Romeinse aanpak. Dat inzicht helpt de situatie in Voorburg beter te begrijpen.
De Romeinen voerden het water het liefst via bermgreppels bovengronds af, wat het gemakkelijkst
was bij een poreuze bodem zoals de zandgrond in Voorburg. In dat geval legde men aan weerszijden van
het enigszins bolle wegoppervlak een afvoergreppel aan. Daarin verzamelde het regenwater zich dat
vervolgens via de bodem van de greppel in de grond verdween.1883 Op gezette tijden konden de open
goten eenvoudig worden gereinigd. Een bermgreppel in het zuiden van insula I langs de weg over de
strandwal was ongeveer een meter diep en waarschijnlijk ongeveer anderhalve meter breed. Een
vermoedelijke bermgreppel langs de randweg bij het Vrijstaand huis met de Haardplaats (huis II.7) was
waarschijnlijk ongeveer even diep. Ondieper was de bermgreppel langs de zuidelijke rand van insula V
en/of X, wat waarschijnlijk verband hield met de hoge stand van het grondwater daar. Terwijl in eerder
genoemde voorbeelden de bodem van de bermgreppel zich minimaal een halve meter boven het
grondwaterpeil bevond, was de bodem tot vlak boven het grondwater gegraven. Het Romeinse
loopniveau bevond zich aanvankelijk slechts een halve meter daarboven, maar is later waarschijnlijk wel
opgehoogd.
Dit basissysteem met bermgreppels voldeed ook voor veldwegen uitstekend bij de afvoer van
regenwater. Alleen waar extra wateroverlast optrad, was het wegzakken in de grond niet voldoende en
werd het water stromend door de greppels afgevoerd. In Pompeji zijn rond het amfitheater en de
palaestra de wegen en publieke ruimtes onverhard en kon het water inderdaad in de poreuze ondergrond
wegzakken. Elders in de stad was de ondergrond harder en het terrein bovendien sterk hellend. Zo had
de belangrijke via Stabiana een helling van ongeveer vijf procent. In dat geval ging het regenwater
stromen en zou zonder extra voorzieningen het onverharde wegdek wegspoelen. In Pompeji zijn de
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meeste wegen daarom verhard en spoelde het water langs de wegranden naar het laagste punt van de
stad. Om droge voeten te behouden waren de stoepranden 25 tot 40 centimeter hoog. Ook waren als een
soort verhoogd zebrapad verhoogde stapstenen aangebracht op plaatsen waar veel mensen de straat
moesten oversteken. In Herculaneum was de situatie vergelijkbaar. In Ostia daarentegen was het verval
veel kleiner en stroomde het water niet bovengronds weg. Dat verklaart dat daar stapstenen en hoge
stoepranden ontbreken. In het vlakke en steenloze Forum Hadriani waren dergelijke voorzieningen dus
ook niet nodig. Dat verklaart dat in Voorburg eenvoudige bermgreppels zijn opgegraven, bijvoorbeeld in
insula I langs de decumanus1 en langs de randweg ten westen van insula II en helemaal in het zuiden
langs insula V/X. In sommige gevallen was er ook een bezinkput aanwezig om vuil te verzamelen. Dat
beperkte het aantal plaatsen dat frequent gereinigd moest worden.
In de praktijk werden open afvoergreppels ook wel als open riool gebruikt. Plinius de Jongere ergerde
zich als gouverneur van Bithynië aan zo’n riool in het Turkse plaatsje Amastris en verzocht keizer
Trajanus er iets aan te mogen doen: “Majesteit, onder de bijzondere voorzieningen van de fraaie en
charmante stad van de Amastriërs is een schitterende boulevard, waarlangs zich over de gehele
lengte aan de zijkant iets uitstrekt dat een beekje heet maar in feite een stinkend riool is,
weerzinwekkend om te zien en ziekmakend door de stank”. Plinius adviseerde er een overdekt riool
van te maken: “Er is dus een hygiënisch en esthetisch belang mee gediend het te overdekken; het is
uitvoerbaar - als U toestemming verleent - en ik zal erop toezien dat het niet zal ontbreken aan de
middelen voor dit even grote als noodzakelijke project”. In Groot-Brittannië bleek in verschillende
steden dat slagers hun afval voor de stoep gooiden. En in Zwammerdam zijn in het kampdorp
beenderresten van een gaarkeuken in een afvoergoot voor de huizen gedumpt.1884 Het was ook in
Voorburg ongetwijfeld verleidelijk heimelijk vuiligheid in de open greppels te lozen. Tijdens de
opgraving van BAAC in 2005 kwam uit een bermgreppel langs de randweg bij het Huis met het Keulse
Vaatwerk het uitwerpsel van een hond tevoorschijn.1885 Er zullen wellicht momenten zijn geweest dat
de inwoners bij dit soort plekken werden geteisterd door de “ziekmakende stank” die Plinius
beschreef.
Waarschijnlijk omdat Ostia in een moerassig gebied lag, was daar een aanvullende drainage nodig
en is vanaf het begin planmatig een stelsel van ondergrondse afvoerkanalen aangelegd dat tevens als
rioolstelsel werd gebruikt. Zo’n ingreep was eens temeer nodig omdat zich in het midden van de stad
Ostia een lager liggend gedeelte bevond waar, zonder maatregelen, het water zich zou verzamelen.1886 In
Pompeji en Herculaneum zijn daarentegen alleen ondergrondse afvoerkanalen aangelegd op plaatsen
waar extra hoeveelheden water afgevoerd moesten worden. Op die plekken zou zonder extra
voorzieningen overlast ontstaan. In de meeste gevallen zijn het badinrichtingen die dagelijks bij het legen
van het water uit de badkuipen in korte tijd grote hoeveelheden water moesten lozen. In Pompeji werden
daarom bij de badhuizen afvoerriolen aangelegd. Verder werd bij het forum een extra drainage nodig
geacht. In Herculaneum werd onder meer een ondergrondse afvoer aangelegd bij de bouw van de
forumthermen, en een andere bij de zwembassins in de palaestra.1887 Ook in Xanten is vastgesteld dat
daar de bouw van de grote thermen werd gecombineerd met de aanleg van een extra brede afvoer.
Bovendien was deze van steen waar de meeste andere afvoeren in Xanten van hout waren.1888 De vaak
bij de badhuizen aangelegde groepstoiletten verhoogde daar de noodzaak van een goede afvoer.
Onderzoek bij de Villa Hadriana in Italië toonde dat zelfs in die luxe keizersvilla een goede afvoer
problematisch was. In Ostia is de capaciteit van een groepstoilet gehalveerd van dertig tot vijftien plaatsen
omdat de afvoer de grotere capaciteit niet aankon.1889
In Forum Hadriani is geen compleet ondergronds afvoerstelsel aangelegd als in Ostia. Het is, zoals in
de Vesuviussteden, een beperkt stelsel op plaatsen waar het echt nodig was. Daarbij werd gebruik
gemaakt van de lichte helling van het terrein (afb.15.20). Dat is goed zichtbaar aan de brede weg over de
strandwal (decumanus 1). Daar is een zijgoot aangetroffen, maar geen ondergrondse goot in het midden
van de weg. Omdat Holwerda dwars over deze weg sleuven trok, kan hij zo’n ondergrondse afvoergoot
niet over het hoofd hebben gezien. De hoofdweg in het centrum van de stad (decumanus 2) was
daarentegen in het midden van de weg wel voorzien van een overdekt afvoerkanaal, dat vanaf het
badhuis met een klein verval richting stadspoort liep (afb. 5.8 en 5.10 t/m 5.11). Kennelijk was deze afvoer
primair aangelegd voor de afwatering van het badhuis. De “Trajanisch-Hadrianische
aardewerkfragmenten” die Holwerda onderin deze afvoer aantrof, passen bij andere aanwijzingen dat
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het badhuis in de begintijd van Forum Hadriani is gebouwd.1890 De afvoer in de kleine dwarsweg
(cardo 1) kan te maken hebben met de stadsvilla die een eigen badvleugel bezat, die waarschijnlijk
ook van stromend water was voorzien. De afvoer in de andere hoofdweg (cardo 2) naar de
insteekhaven en/of het Kanaal van Corbulo (cardo 2), heeft waarschijnlijk te maken met het badhuis
en/of drainage van het aangrenzende forum.1891
De riolen werden mede gebruikt voor de afvoer van vuil water en regenwater omdat daarmee het
doorspoelen werd gestimuleerd. In Bavay was goed zichtbaar hoe bij een straathoek de inhoud van
een regengoot langs de straatrand ook op het hoofdriool werd geloosd, wat bij regenbuien een extra
spoelbeurt opleverde.1892 Misschien is in 1988 een dergelijke afvoer gevonden van de regengoten
langs de buitenmuren van het badhuis. Enkele paalgaten vlakbij de muur van het badhuis zouden
namelijk afkomstig kunnen zijn van zo’n hoger gelegen goot, waarbij alleen nog de onderste punten
van de palen van de houten bekisting teruggevonden zouden zijn. Dergelijke inlaten bevonden zich met
name op plaatsen waar zonder afvoer wateroverlast te verwachten viel.1893 Om te voorkomen dat grof vuil
in het systeem terecht kwam, gebruikten de Romeinen voor dergelijke rioolingangen al stenen roosters in
de vorm van bijvoorbeeld een rozet met gaten. Het dichtslibben werd vermeden door het aanbrengen van
bezinkputten, zoals die in Voorburg volgens Holwerda zijn gevonden in een diepe afvoer op het achtererf
van het Huis van Tiberius (huis I.1) in insula I. Dat waren toegankelijke gaten die dieper waren dan de
rioolbodem en zodoende het slib verzamelden dat regelmatig verwijderd moest worden. Een ander
voorbeeld is waarschijnlijk door BAAC in 2005 opgegraven bij de greppel langs de zuidelijke randweg.1894
Holwerda’s profieltekening ter hoogte van het Huis met de Hoekporticus (huis II.1) biedt informatie
over de vorm van het riool in de decumanus maximus. Volgens Holwerda lag de tegelvloer van het
nabijgelegen huis hier op circa 0,8 meter boven NAP, dat is 0,8 meter hoger dan de rioolbodem. In onder
meer de Romeinse stad in Nijmegen is vastgesteld dat de wegen in doorsnede een ietwat bolvormige
vorm hadden waardoor regenwater naar de zijkanten kon stromen.1895 In Wateringse Veld was bij de circa
zes meter brede weg naar Forum Hadriani de aanzet van de bolle vorm herkenbaar met waarschijnlijk
een totale hoogte van ongeveer 0,2 meter.1896 Dat is vergelijkbaar met de 0,3 meter hoogte van een
bolvormig Romeins wegdek in Cuijk met een breedte van 5,5 meter.1897 Uitgaand een dergelijke vorm lag
de bovenkant van het Voorburgse wegdek van de decumanus maximus dus vermoedelijk ongeveer een
meter boven de bodem van het riool.1898 Het riool was blijkens het profiel ongeveer twee voet (0,6 meter)
breed. Dat is iets breder dan riolen in Timgad die 0,4 meter breed waren bij een hoogte van 0,8 tot 1
meter, en vergelijkbaar met de rioolbreedte in bijvoorbeeld Ostia (breedte 0,6 tot 0,8 meter) en Lyon (waar
de hoogte 1,15 meter bedroeg). De houten riolen in Xanten zijn met 0,7 tot 1,0 meter nog iets breder, en
met 1,2 meter iets dieper, maar dat was ook een grotere stad dan Forum Hadriani met een grotere
afvoerbehoefte. Het hout was in Xanten circa vijf centimeter dik.1899
Holwerda’s foto’s van hetzelfde profiel (afb. 1.13) tonen aan de zijkant geen sporen van steen.
Kennelijk lag in Voorburg een houten riool zoals die vaak zijn aangelegd, onder meer in Xanten. Op een
foto van Holwerda is zichtbaar dat hoger in het aan het profiel grenzende vlak een bredere
lichtkleurige greppel zichtbaar was met erin het donkere spoor van de eigenlijke afvoer. De bredere
greppel is wellicht gegraven ten behoeve van de aanleg van het riool, en direct weer dichtgeworpen
na het plaatsen van de houten afvoer. In de vlaktekening is deze plaatsingsgreppel 1,2 meter (vier
voet) breed. Hetzelfde spoor is ter hoogte van de Heliniumpoort met circa 1,5 meter nog iets breder,
mogelijk omdat het opgravingsvlak de greppel daar op een hoger punt heeft aangesneden. Het riool
lag bij de poort immers dieper. Gezien de taps toelopende vorm van de greppel (afb. 5.10-5.11)
waarin het riool was geplaatst, is deze greppel in het opgravingsvlak breder naarmate deze hoger
wordt vrijgelegd. Direct buiten de stadspoort maakt het riool een knik en wijkt de constructie iets af. Er
ontbreken namelijk sporen van een bredere plaatsingsgreppel en bovendien is de afvoer zelf met
ongeveer een halve meter ook iets smaller dan binnen de stadsmuur.1900 Dat duidt op een andere
bouwploeg en/of andere fase in de bouwgeschiedenis van de riolering.
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Met een breedte van twee voet en een hoogte van zo’n drie voet, was het hoofdriool groot genoeg
voor een volwassene om doorheen te kruipen en het te reinigen. Ook de hoogteligging past bij wat
praktisch is bij riolen. Zo licht het riool zoals gebruikelijk dicht onder het maaiveld, en kwam de
onderkant niet in aanraking met het grondwater. Tegelijkertijd was de diepte voldoende om
vorstschade te voorkomen: bij vorst kon het water tot op 0,5 tot 0,8 meter diepte bevriezen en door
uitzetting schade aan het houten riool berokkenen.1901 Van goed bewaard gebleven Romeinse riolen
in onder meer Keulen, Londen, Lincoln, Ostia en Timgad is bekend dat er voor de reinigingsploegen
toegangsschachten (mangaten) waren. In Ostia waren de openingen tachtig centimeter breed, wat
tegenwoordig nog steeds het formaat is van putdeksels.1902 Regelmatige reiniging was noodzakelijk,
temeer omdat volgens Livius de riolen voor veel soorten afval werden gebruikt. Vondsten in onder
meer het Britse York bevestigen dat. Daar bleek zelfs dat de rat niet ontbrak in het ondergrondse
netwerk.1903 Dat ratten ook de Voorburgse riolen bevolkten is goed denkbaar aangezien in 2005 bij het
onderzoek van BAAC uit waterput 8 restanten kwamen van zwarte rat en woelrat, naast andere kleine
knaagdieren zoals de aardmuis, bosmuis en huismuis.1904
Voordeel van de bundeling van twee bermgreppels tot één riool in het midden van de weg was dat de
afvoercapaciteit van regenwater verdubbelde, en daarmee de intensiteit waarmee het riool op natuurlijke
wijze werd schoongespoeld. Dat automatisch schoonspoelen was een belangrijke voorwaarde om het
riool te kunnen overdekken omdat een gesloten riool minder gemakkelijk handmatig viel te reinigen.
Belangrijk voordeel van een gesloten riool was dat de inwoners van de viezigheid werden afgeschermd.
Zoals aangegeven verbruikte het Voorburgse badhuis dagelijks naar schatting zo’n 20.000 tot 25.000 liter
water, een aanzienlijk deel van het totale stadsverbruik. Dat water werd dagelijks afgevoerd, en daarmee
kon ook het stadsriool worden schoongespoeld. Grote Romeinse steden als Ostia, Keulen en Xanten
kenden gewelfde stenen riolen midden in de weg.1905 Bij kleinere steden als Voorburg, maar ook grote
delen van bijvoorbeeld Xanten, werd volstaan met houten riolen. De in Voorburg teruggevonden
restanten bevonden zich steeds boven de grondwaterspiegel zodat het hout is vergaan en alleen nog
grondsporen resteren. In onder meer Xanten zijn de houten riolen wel geconserveerd wat in Xanten
reconstructies mogelijk maakte.1906
Het Voorburgse riool door de decumanus maximus biedt de meeste gegevens. Het Romeinse
maaiveld liep in de richting van de Heliniumpoort af en lag daar ongeveer een kwart meter lager dan
bij het eerste kruispunt van de hoofdweg met de cardo 1. Het lag daarom voor de hand dat het riool
ook in de richting van de Heliniumpoort afliep. Holwerda liet van de hoofdweg plus riool ter hoogte van
het Huis met de Hoekporticus (huis II.1) een profiel tekenen en fotograferen. Uit de profieltekening blijkt
dat de bodem van het hoofdriool daar op NAP-niveau lag terwijl Holwerda de hoogte van het loopniveau
daar op ongeveer 0,8 meter boven NAP reconstrueert (afb. 5.16).1907 Iets buiten de Heliniumpoort heeft
Holwerda een diepte van 23 centimeter beneden NAP genoteerd voor het spoor dat de onderzijde van
het riool moet zijn.1908 Dat is over een lengte van ongeveer vijftig meter een daling met ongeveer een
kwart meter ofwel 0,5 procent. Dat verval is vergelijkbaar met dat in de stadsriolen in Xanten waar het
verval vaak tussen de 0,2 en 0,75 procent ligt.1909 Het ziet er naar uit dat een verval van 0,2 procent
het minimum was. Voor aquaducten kwam weliswaar een nog lager verval voor, maar water stroomde
gemakkelijker dan de inhoud van een riool.1910
Reuvens vond waarschijnlijk het spoor van het andere hoofdriool in de cardo maximus ten oosten
van insula VIII. Het zou gezien de afstand tot de rand van insula VIII gaan om het riool dat is
aangelegd nadat de weg hier naar het oosten is verbreed. Het riool van de cardo maximus uit de
eerste fase van Forum Hadriani heeft Reuvens waarschijnlijk niet herkend. Op zijn opgravingskaart
tekent Reuvens evenwijdig aan de voorgevel van de huizen in insula VIII een spoor dat met de rand
“32 v(oet)” uit de gevel ligt en 2,5 voet (79 centimeter) breed is.1911 Dat laatste past goed bij de
breedte van het riool. En de afstand tot de gevels sluit aan bij de veronderstelde breedte van de
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hoofdwegen van 65 voet. Ook de omschrijving als “diepe zwarte grond” past bij het grondspoor van
het hoofdriool, mede omdat deze “blijft aaneengeschakeld voortloopen” tot de rand van de
opgravingsput.1912 Verder geeft Reuvens voor het spoor dieptematen van ongeveer een kwart meter
boven NAP.1913 Indien het wegdek hier ook zo’n 0,8 meter boven de bodem lag, zou het wegdek circa
1,1 meter boven NAP hebben gelegen. Omdat het wegdek door de bolling waarschijnlijk een of een
paar decimeter hoger was dan het aangrenzende loopniveau, sluit dat goed aan bij aanwijzingen dat
het loopniveau in de aangrenzende insula VIII ongeveer een meter boven NAP lag. Het spoor is vanaf
het kruispunt bezien te volgen tot aan de zuidelijke rand van de opgravingsput van Reuvens, circa
twintig meter zuidelijker. Mogelijk lag de bodem van het riool bij het kruispunt nog iets hoger op
bijvoorbeeld 0,3 meter boven NAP. Langs de andere hoofdweg was het verval dan 0,3 procent tot
eerder genoemd stuk dat door Holwerda is opgegraven ter hoogte van het Huis met de Hoekporticus
(huis II.1), circa honderd meter verderop, met daar de bodem op ongeveer NAP-niveau. Dat de bodem
van het riool bij het centrale kruispunt van de twee hoofdwegen op ongeveer 0,3 meter boven NAP
lag, verklaart dat daarvan weinig is teruggevonden toen in 1988 een klein deel van het kruispunt werd
opgegraven. Alleen in het hoogste vlak was vermoedelijk nog een klein stuk van het hoofdriool van de
decumanus maximus zichtbaar. Bij het verdiepen resteerden alleen nog de diepere paalgaten van de
wegconstructie.
Nabij het centrale kruispunt zijn ook particuliere aansluitingen op het hoofdriool aangetroffen. De
jurist Ulpianus beschrijft hoe dergelijke private riolen (cloacae privatae) uitkwamen op de publieke
riolen (cloacae publicae).1914 Van andere steden, waaronder Xanten, is bekend dat met name de
rijkere huizen overeenkomstig de opmerkingen van Ulpianus inderdaad een private afvoer bezaten.
Vaak waren het kleine rechthoekige kanalen waarvan de bodem was bedekt met tegels of dakpannen.
Hetzelfde materiaal werd ook vaak aan de bovenkant van kanalen gebruikt. Ook kwamen houten
constructies voor.1915 Van een stenen afvoerkanaal is in Voorburg een restant aangetroffen in het Huis
met de Kelders (VIII.1) (afb. 12.7). Karakteristiek zijn de dakpannen op de bodem die duidelijk maken
dat de afvoer ongeveer twee decimeter breed was. Het is een constructie die in veel plaatsen
voorkomt, bijvoorbeeld in Xanten en Heerlen.1916 In Valkenburg had een dergelijke goot een vrij groot
verval van zo’n twee procent, wellicht om te voorkomen dat viezigheid van buiten in huis zou
stromen.1917 Het Voorburgse riool had volgens Reuvens “een helling naar het noorden”, dat is in de
richting van de hoofdweg (decumanus maximus).1918 De waterpassingen geven aan dat het “gootje”
ongeveer een meter boven NAP lag. Dat past bij de tekening waar het gootje maar net onder de vloer
ligt (afb. 12.7).1919 Het hoofdriool lag iets minder dan tien meter verderop zodat bij 2 procent verval de
particuliere goot op ongeveer 0,8 meter boven NAP in het hoofdriool uitkwam. Deze plek lag ongeveer
tien meter ten zuiden van het kruispunt. Indien bij het kruispunt zoals hierboven aangegeven de
rioolbodem op ongeveer 0,3 meter boven NAP lag, bevond de bodem zich bij een verval van 0,3
procent hier niet veel lager. De particuliere afvoer bevond zich dus ongeveer een halve meter boven
de bodem van het hoofdriool. Zo’n hoge aansluiting is ook bekend uit andere Romeinse steden.1920
Met zo’n hoge inlaat werd voorkomen dat de inhoud van een bijvoorbeeld bij hevige regen goed
gevuld hoofdriool zou terugstromen in de huizen. Bij het nabijgelegen huis VIII.3 of VIII.4 duidt een
spoor eveneens op een privé-aansluiting op het hoofdriool van de cardo maximus. Omdat Reuvens hier
alleen een grondspoor gevonden lijkt te hebben, gaat het vermoedelijk om een houten afvoer. Verder
heeft in de cardo 1 het middenriool zoals gezegd mogelijk te maken met een private afvoer van de
stadsvilla.
De afvoerrichting van het hoofdriool in de cardo decumanus in de richting van de Vliet maakt het
goed mogelijk dat dit riool uitkwam in het noordelijke uiteinde van de insteekhaven (afb. 15.20). Die
afvoerrichting komt overeen met de vermoedelijke particuliere afvoer die vanuit het Huis met de
bronzen Munten (huis VIII.3) of het Huis met de Porfierschildering (huis VIII.4) op dit hoofdriool loosde
en schuin in zuidelijke richting liep. Bij die richting was de kans het kleinst dat de inhoud van het
hoofdriool het particuliere riool binnendrong. Het was vrij gewoon om rioolwater in open water te lozen.
Dat was bijvoorbeeld het geval in Xanten, Keulen, Londen en Rome.1921 De arts Galenus en de dichter
Juvenalis waarschuwen daarom voor de consumptie van vis uit dergelijk water. Om dezelfde reden
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waarschuwt Vegetius voor watervervuiling in de buurt van forten.1922 Het valt op dat langs de
Nederlandse limes de badhuizen bij de forten vrij consequent stroomopwaarts liggen, dus bij het deel
van de rivier dat nog niet door het nabijgelegen fort vervuild was. In Voorburg is zoals gezegd aan het
uiteinde van de insteekhaven en mogelijk ook aan de kant van het Kanaal van Corbulo het nodige
afval gestort. Analyse van kiezelwieren maakte duidelijk dat het sediment in de insteekhaven is
afgezet in een zoet, eutroof tot vervuild milieu.1923 De riolen in de decumani kwamen uit op de
stadsgrachten die mogelijk ook (deels) afvoerde op het kanaal van Corbulo.1924 Dat lozen op de
grachten werd veel toegepast, ook bijvoorbeeld in de castella in Valkenburg aan de Rijn en Utrecht, in
beide gevallen via de binnenste gracht.1925
Indien het riool van de cardo maximus vanaf het centrale kruispunt nog zo’n 250 voet (74 meter)
doorliep en loosde op de insteekhaven (afb. 5.1 en 15.20), zou bij het gereconstrueerde verval van
gemiddeld 0,5 procent de bodem het riool zo’n 0,4 meter dalen en ongeveer op NAP-niveau uitkomen.
Omdat tussen insula VII en VIII de rioolbodem 0,8 meter beneden het Romeinse loopniveau lag, zou
dat loopniveau bij deze kant van de haven circa 0,8 meter boven NAP zijn geweest, wat goed mogelijk
is (afb. 15.20). Circa vijfentwintig meter zuidelijker is in een profiel van het AAC zichtbaar dat de oever
minimaal enkele decimeters boven NAP ligt.1926 Uiteraard kan het loopniveau aan het uiteinde van de
insteekhaven nog iets lager zijn geweest als het riool wat steiler afliep. In hoofdstuk 2 is indicatief het
gemiddeld hoogwater waterniveau (GHW) in de insteekhaven en het Kanaal van Corbulo op ongeveer
een meter beneden NAP gereconstrueerd. Het riool zou dan ruim boven dit vloedniveau uitkomen
zodat niet het probleem bestond dat bij vloed de inhoud van het riool terug werd gestuwd.
In hoofdstuk 2 is gereconstrueerd dat het noordelijke uiteinde van de insteekhaven waarschijnlijk
bij eb droog stond. Een rioollozing zou daardoor op dit punt de nodige stankoverlast veroorzaakt
kunnen hebben. De vraag is of dat als een bezwaar werd gezien omdat dit deel van de insteekhaven
ook als afvalstort is gebruikt zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven. Maar ook is gewezen op de
mogelijkheid dat dit deel werd gebruikt door vissers, wat lozing van een riool minder aantrekkelijk
gemaakt zou hebben. Het was mogelijk het riool nog zo’n vijftig meter verder door te trekken naar het
deel van de insteekhaven dat altijd onder water stond. Met genoemd verval daalde de rioolbodem dan
nog zo’n twee decimeter en bevond zich nog steeds ruim boven het gereconstrueerde gemiddeld
hoog waterniveau. Voordeel was dat het water nu als stankafsluiting fungeerde.
Het alternatief was het nog zo’n honderd meter verder doortrekken van het riool naar het Kanaal
van Corbulo. Met genoemd verval zou de onderkant van het riool daar op 0,35 tot 0,85 meter beneden
NAP uitkomen. Dat is nog net boven het gemiddeld hoog waterniveau. Maar er was nu nog maar een
paar decimeter extra hoge waterstand nodig om de inhoud terug in het riool te stuwen. In hoofdstuk 2
is aangegeven dat het water bij vloed regelmatig tot een halve meter boven de normale stand
uitkwam. Ook zou het riool boven of net beneden het oorspronkelijke loopniveau uitkomen dat hier op
ongeveer 0,65 meter beneden NAP is gereconstrueerd. Dit deel zou eventueel een open riool
geweest kunnen zijn totdat het loopniveau in de tweede helft van de 2e eeuw waarschijnlijk is
opgehoogd naar ongeveer het NAP niveau. Overigens heeft Reuvens loodrecht op het vermoedelijke
tracé van de hoofdweg een stenen fundament opgegraven dat een wegriool geblokkeerd zou hebben.
Eerder in dit hoofdstuk is bij de bespreking van de haven aangegeven dat het mogelijk om een
ondergronds contragewicht gaat van een havenkraan die gezien de oriëntatie uit de tijd van Forum
Hadriani zou dateren. Daarbij is het goed mogelijk dat deze kraan pas later is aangelegd. Een
mogelijkheid is daarom dat er oorspronkelijk wel een middenriool was dat pas later is afgesloten door
het fundament. Dat zou bijvoorbeeld gebeurd kunnen zijn tijdens de stadsuitbreiding toen de
hoofdweg (cardo maximus) deels naar het oosten opschoof. Omdat Reuvens geen houten riolen kon
herkennen, levert zijn opgraving hierover geen informatie.
Een middenriool lijkt ontbroken te hebben in het zuidelijke deel van de westelijker gelegen cardo 1
(afb. 5.1). Tussen insula II en VII was wel een middenriool zichtbaar dat mogelijk verband hield met de
standsvilla. Dit middenriool zal waarschijnlijk met een T-vormige aansluiting geëindigd zijn bij het
middenriool in de hoofdweg (decumanus maximus) zodat de inhoud via de Heliniumpoort de stad kon
verlaten. Zuidelijker in de cardo 1 hebben noch Holwerda noch BAAC sporen van een dergelijk
middenriool waargenomen. Bij het zuidelijke uiteinde van de cardo 1 zou het opkomende vloedwater
een nog groter probleem hebben gevormd dan bij de cardo decumanus langs de insteekhaven. De
cardo 1 lag immers 250 voet (74 meter) in westelijke richting, een richting waarin het maaiveld afliep.
Door het verval naar het westen zou het riool naar schatting zo’n vier decimeter dieper hebben
1922

Thüry 2001,35,45-48; Grote 1995,360; Juvenalis, Satirae I,5,105; Vegetius, Epitoma Rei Militaris 3,2.
De Wolf en Cleveringa 2009,38; Driessen 2009a,62.
Zie hierna eind hoofdstuk 15.
1925
Van Giffen 1948,83.
1926
Driessen 2009a,57 fig. 6.1 (profiel 11 in werkput 1).
1923
1924

631

gelegen. Verder lag het Kanaal van Corbulo hier waarschijnlijk net als de Vliet nog iets verder weg. De
rioolbodem zou daardoor in de cardo 1 bij het kanaal zo’n 0,8 tot 1,3 meter beneden NAP liggen, en
dus in direct contact staan met de getijdenwerking. Dat verklaart mogelijk dat er tot nu toe in de cardo
1 niet een dergelijk middenriool is aangetroffen. Er waren dus ook praktische redenen om niet alle
straten van Forum Hadriani van een overdekt middenriool te voorzien.
Waar een stadsmuur aanwezig was, vormden de riolen zonder tegenmaatregelen een zwakke
plek in de verdediging waar men de stad kon binnendringen. Er moest dan zeker worden gesteld dat
op de plekken waar de grotere riolen de stad verlieten er wel naar buiten geloosd kon worden, maar
het voor indringers niet mogelijk was naar binnen te glippen. Dat verklaart in Voorburg mogelijk de
knik in het riool bij de Heliniumpoort. Ook kunnen als extra hindernis bijvoorbeeld tralies zijn geplaatst.
Waarschijnlijk loosde het riool buiten de poort op de verdedigingsgracht zoals dat bijvoorbeeld ook het
geval was in de castella in Valkenburg en Utrecht. Bij de Heliniumpoort lag ten zuiden van de wegdam
de bodem van de binnenste gracht 67 centimeter beneden NAP. Het hoogteverschil met de
rioolbodem (23 centimeter beneden NAP) bedroeg dus bijna een halve meter, wat garant stond voor
een goede afvoer. Aan het begin van hoofdstuk 9 is bij de bespreking van de grachten aangegeven
dat de bodem van de binnenste gracht in de richting van de Vliet mogelijk afliep naar aanvankelijk
ongeveer 1,85 meter beneden NAP. Daarbij duidt een boring van De Jager erop dat de gracht als
gevolg van de hoge grondwaterstand daar is dichtgeslibd met klei tot een diepte van ongeveer 1,3
meter beneden NAP. Vanaf de Heliniumpoort tot de Vliet was de stadsgracht ongeveer 280 meter
lang. Als de grachtbodem over de afstand afliep van circa 0,67 meter beneden NAP tot rond de 1,3
meter beneden NAP, is dat een gemiddelde daling met ruim 0,2 procent. Dat was voldoende voor een
rioolafvoer. Indien de gracht een verbinding had met het Kanaal van Corbulo, kon de gracht bij eb
leegstromen om bij vloed ongeveer drie decimeter water te bevatten.
In Rome loosden de riolen op deze wijze op de Tiber. Volgens Plinius kon bij hoge waterstanden,
bijvoorbeeld na hevige regenval, het vieze water er in het riool terugstromen.1927 Xanten kende een
vergelijkbaar probleem bij het lozen op de Rijn: één of enkele malen per jaar stond de Rijn zo hoog
dat het Rijnwater in het stadsriool dreigde te stromen. Daarom was daar een beveiliging tegen
terugstromend water ingebouwd die mogelijk ook op een gegeven moment in Voorburg is
toegepast.1928 Aanvankelijk was de aanpak in Voorburg waarschijnlijk vrij eenvoudig. De wegdam in
de grachten voor de hoofdweg (decumanus maximus) was een voor de hand liggende blokkade.
Aanvankelijk hield deze dam al het opkomende water tegen aangezien het loopniveau hier ongeveer
0,6 meter boven NAP lag. Dat was het niveau dat zelfs bij extreem hoog water net droog bleef. Onder
normale omstandigheden drong er helemaal geen water door in dit deel van de gracht waarvan de
bodem op 0,67 meter beneden NAP lag.1929 Dat was nog zo’n drie decimeter boven het
gereconstrueerde gemiddeld hoogwater niveau op circa een meter beneden NAP.
De damconstructie had echter twee nadelen. Op de eerste plaats kon na zware regenval het
water in de gracht ten noorden van de dam niet wegstromen in de richting van het Kanaal van
Corbulo. Nadat Holwerda de grachten tijdens zijn opgraving tot hun oorspronkelijke hoogte had
uitgegraven, en de dam liet staan, bleek dat na zware regenval het water maar langzaam wegzakte
(afb. 9.2). Het grondwater stond in zijn tijd weliswaar wat hoger dan in de Romeinse periode, maar het
langzaam in de bodem wegzakkende regenwater kan toch een probleem zijn geweest, zeker als het
langere tijd bleef regenen. Zeker waar de ondergrond uit zand bestond, kon het water de wanden van
de gracht verzwakken. Bovendien bestond net als in Xanten het gevaar dat bij extreem hoog water het
stadsriool volliep en de inhoud de stad in werd gestuwd indien het riool op de gracht uitkwam. Bij een
stevige stormvloed kon het water maximaal anderhalf meter boven het gemiddeld hoog waterniveau
uitkomen, zo is in hoofdstuk 2 gereconstrueerd. De onderkant van het riool kon zo tot driekwart meter
onder water komen te staan. Met het genoemde verval van 0,5 procent, zou het opkomende
vloedwater tot honderdvijftig meter het stadsriool instromen. Bij een verval van 0,3 procent was dat
zelfs tweehonderdvijftig meter.
Mogelijk is dat de reden dat het riool aanvankelijk niet op de gracht aangesloten lijkt te zijn
geweest. Het riool liep in het hart van de weg door tot het einde van de opgravingsput, circa twintig
meter van de poort. Mogelijk was er verderop een laagte zoals een oude geul waarop geloosd kon
worden. Op een gegeven moment lijkt dat niet meer gewerkt te hebben en is parallel aan de binnenste
gracht, een paar meter erbuiten, een aftakking van het riool gemaakt in de richting van de Vliet (afb.
9.14). Ook deze loopt door tot de rand van de opgravingsput bijna tien meter verderop. Mogelijk
voerde het riool naar dezelfde natuurlijke verlaging, maar dan wat dichter bij het Kanaal van Corbulo.
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Behalve dat stagnatie reden voor deze omleiding geweest kan zijn, valt ook te denken aan te grote
stankoverlast zo vlak bij de hoofdweg.
Indien het riool uitkwam op een natuurlijke geul, kan bij een extreem hoge waterstand het riool via
deze geul overspoeld zijn geweest. Omdat de volgende aanpassing uit circa 160 na Chr. dateert, valt
te denken aan de in hoofdstuk 2 genoemde wateroverlast die in deze periode mogelijk ook de kade
van de haven in Xanten overspoelde. In hoofdstuk 4 is aangegeven dat kort daarna werkzaamheden
zijn uitgevoerd aan de havens van Voorburg en Naaldwijk, wat met zo’n overlast te maken kan
hebben. Als onderdeel van de genomen maatregelen tegen een volgende wateroverlast, kan in de
wegdam een zelfde constructie als in Xanten zijn aangelegd. In de Voorburgse wegdam is bij de
binnenste gracht net als in Xanten een dwarsverbinding zichtbaar die later is aangebracht, volgens
Holwerda rond 160 na Chr. wat zoals aangegeven in hoofdstuk 6 waarschijnlijk een juiste indicatie
is.1930 Op de originele opgravingstekening is te zien dat loodrecht op het stadsriool een ongeveer een
meter brede langwerpige constructie is geplaatst in een greppel tussen de twee uiteinden van de
binnenste gracht (afb. 9.14). Een aantekening lijkt te suggereren dat een deel van de constructie zich
0,56 meter beneden NAP bevond terwijl de bodem van het stadsriool hier waarschijnlijk ongeveer een
kwart meter beneden NAP lag.1931
De constructie doet sterk denken aan een duiker in een wegdam loodrecht op een als afwatering
gebruikte greppel bij Wateringse Veld, langs de weg naar Voorburg. Een duiker in de dam zorgde
daar dat de sloot als afwatering bleef functioneren (afb. 15.21).1932 In de Romeinse tijd werd
watermanagement wel vaker in de Cananefaatse regio toegepast. Dat blijkt uit de vondst van duikers
elders. Deze onder meer in Valkenburg ZH zeer goed geconserveerde houten buizen waren soms
voorzien van een klep die door het uitstromende water open ging, en vanzelf werd dichtgeduwd als
het water de andere kant opstroomde (klepduiker). Ze werden bijvoorbeeld gebruikt bij
afwateringssloten die bij eb op de rivier loosden, maar bij vloed opkomend water tegenhielden.1933
Ook het onderzoek naar de oeverweg langs de Oude Rijn bij De Meern, heeft volop voorbeelden
opgeleverd van bewust watermanagement.1934 In Voorburg kon met zo’n klepduiker bij hoog water de
rest van de grachten worden afgeschermd, terwijl er bij laag water wel afvoermogelijkheid was.
De latrines
Bij de afvoer van urine en fecaliën verkozen de Romeinen eveneens de weg van de minste
weerstand, zo blijkt uit het onderzoek van Jansen. Dat betekent dat in de meeste gevallen eenvoudig
beerputten werden aangelegd. Slechts selectief werd gebruik gemaakt van ondergrondse
afvoerkanalen. In Ostia, waar zoals gezegd vanaf het begin een compleet ondergronds netwerk werd
aangelegd, waren beerputten niet nodig. In de Vesuviussteden waren daarentegen wel volop
beerputten in gebruik. In Herculaneum was daarbij de harde ondergrond een probleem voor het
graven van ondergrondse afvoerkanalen. Het gevolg was dat de beerputten snel vol raakten. Op
plaatsen in Herculaneum waar ondergrondse afvoeren werden aangelegd, ontstonden dan ook
aansluitingen daarop en raakten de beerputten buiten gebruik. Bij de openbare toiletten met soms
tientallen zitplaatsen, was de noodzaak van een aansluiting op het riool het grootst. Dat verklaart
mede dat de openbare toiletten zich vaak bij de openbare badhuizen bevonden. Daar bood het
dagelijks legen van de badkuipen immers de mogelijkheid de toiletten regelmatig te spoelen.
Bovendien was de situering gezien de publieke functie sowieso praktisch.1935
In Forum Hadriani lijkt de situatie op die in Pompeji. Op de achtererven van insula II zijn latrines
met een beerput aangetroffen die lang in gebruik zijn gebleven. Slechts bij enkele rijkere huizen was
er een directe aansluiting op het riool zoals besproken in de vorige paragraaf. Om verstopping te
voorkomen, waren deze particuliere afvoeren bij voorkeur niet te lang en bevond de betreffende
kamer zich waarschijnlijk dicht bij de straatzijde. Dat verklaart wellicht mede waarom de huizen van
insula II en III, die grenzen aan de hoofdweg met stadsriool, geen eigen aansluiting hadden. Voorin de
huizen lagen veelal winkels en/of werkplaatsen en daar was geen ruimte voor een toilet. Overigens
zijn niet alle huizen volledig opgegraven en kan hier en daar door Holwerda een afvoer gemist zijn.
Uitsluitend bij aanwezigheid van een eigen afvoer kon men in huis een toilet met spoeling
(spoeltoilet) instaleren. Dat verklaart mede waarom private spoeltoiletten in Voorburg en andere

1930

Holwerda 1915a,10 en Holwerda 1923,12.
Spoor nummer 136.
1932
Waasdorp 2003,11 en 47, afb. 5 (blauw ingekleurd).
1933
De Roo en Brouwer 1972,209 e.v; Ter Brugge 2002; Graafstal 2002,14; Bazelmans, Dijkstra en De Koning 2002,27 en 29.
1934
Graafstal 2002,14.
1935
Jansen 2002b,62, 73, 110, 156, 159 en 189; Neudecker 1994,19, 83, 90, 113 en 142.
1931

633

Romeinse steden zeldzaam zijn.1936 Dergelijke toiletten zijn in de Vesuviussteden en Ostia goed
bewaard gebleven en waren geplaatst boven een aflopende goot in de richting van het riool. Meestal
was er een enkel toilet, maar soms waren er twee zitplaatsen naast elkaar. Het toilet bestond
eenvoudig uit een op twee zijmuurtjes geplaatste plank met gat, meestal van hout en soms van steen
zoals marmer. Het spoeltoilet was aan de voorzijde open zodat het na gebruik met een emmer water
gespoeld kon worden. Na gebruik moest de emmer bijgevuld worden, waartoe soms een groter vat
met water aanwezig was, bijvoorbeeld een dolium. Een op een stok bevestigde spons vervulde
vermoedelijk de functie van het huidige toiletpapier. Seneca spreekt van een “houten stok waarop een
schoonmaakspons is vastgemaakt”. Martialis verwijst er ook naar als hij dicht: “Bovendien, wat blijft er
nu van zo’n maaltijd over? Soms nog te weinig voor de ongelukkige spons aan het einde van de korte
stok”. Overigens kunnen deze teksten ook worden uitgelegd als gebruik als wc-borstel. Daarom wordt
ook met andere reinigingsvormen rekening gehouden, zoals in sommige Islamitische landen de
linkerhand.1937 Misschien konden alleen welgestelderen zich een spons veroorloven, terwijl de hele
rijken volgens Plinius de voorkeur gaven aan geparfumeerde wol.1938 In Velsen is een stuk natuurspons
uit de Romeinse tijd gevonden, met overigens mogelijk een andere functie.1939 Regelmatig bevond het
inpandige toilet zich bij de keuken omdat daar vaak water aanwezig was en daar eveneens behoefte
bestond aan een afvoer.1940
Bij grote publieke toiletten (foricae) als die bij het Voorburgse badhuis, was een dergelijke
handmatige spoeling onvoldoende. Daarom werd daar - vermoedelijk ook in Voorburg - een ander
toilettype toegepast. De zittingen bevonden zich bij dit type boven een gezamenlijke afvoer die met
stromend water werd gespoeld. Daarvoor kan bij het Voorburgse badhuis gebruik zijn gemaakt van de
aanwezige watervoorziening en het afvalwater van de baden. De toiletten werden nu niet met een
emmer gespoeld en konden daarom aan de voorzijde gesloten zijn, met uitzondering van een klein gat
voor de persoonlijke reiniging na afloop. Bij deze grotere publieke toiletten liep op de grond voor de
voeten een sponsgoot met stromend water waarin de sponsjes uitgespoeld konden worden. Ook was
er vaak een bak met water om de handen te wassen.1941
Met naar schatting 25 tot 30 zitplaatsen was de Voorburgse publieke latrine te groot voor het badhuis
alleen.1942 Ter vergelijk: de latrine was ongeveer even groot als die van de grote baden in Xanten, één
van de grootste badcomplexen in Duitsland. En de capaciteit was ongeveer driemaal die van de in
formaat vergelijkbare Stabiaanse (Pompeji) en Heerlense baden. Veel thermen volstonden met zes tot
twaalf zitplaatsen. Zo had een viertal thermen in Ostia zes tot acht zitplaatsen, in de Forumthermen in
Herculaneum waren dat er acht en bij de Cyclopenthermen in Dougga twaalf.1943 De nabijheid van het
Voorburgse forum maakte wellicht net als in het centrum van Pompeji royale openbare toiletvoorzieningen
gewenst, met een twintigtal extra zitplaatsen. Het badhuis met zijn spoelvoorziening was daarvoor een
perfecte plaats, die bij een geplande stad als Forum Hadriani slim benut kon worden. Die oplossing is ook
uit andere Romeinse steden bekend. Zo bood in Ostia een latrine 20 zitplaatsen nabij het forum en de
thermen. En bij de Forumthermen in Pompeji was er een latrine met 22 plaatsen. In het Zuid-Turkse Side
had een latrine ten noordwesten van het forum 24 plaatsen. En Timgad, met een zelfde omvang als
Forum Hadriani, had een in omvang vergelijkbare publieke latrine voor 25 personen.1944 Dus in alle hier
genoemde voorbeelden was sprake van 20 tot 25 zitplaatsen.
Die capaciteit was waarschijnlijk voldoende voor een stad als Forum Hadriani. Het fort bij het Britse
Housesteads, waar circa achthonderd man gelegerd waren, bezat een ongeveer even lange (maar iets
smallere) latrine met zo’n twintig plekken, dat is één plek per veertig gebruikers.1945 Met naar schatting
duizend inwoners zou Voorburg bij die verhouding zo’n 25 zitplaatsen nodig hebben, wat past bij de
beschikbare muurlengte in de latrine van het badhuis. Uiteraard zijn de behoeftes van een fort en een
marktplaats niet geheel vergelijkbaar. Maar de aanwezigheid van één latrine voor geheel Forum Hadriani
sluit ook aan op de dichtheid van openbare toiletten die bekend is uit Pompeji, Herculaneum, Timgad en
1936

Connoly en Dodge 1998,133; in Voorburg is nog geen exemplaar aangetoond; Jansen 2002b,59 (fig II.78), 62, 108-109, fig.
III.19, 155-159; Perring 2002,196.
1937
Dupont 2008,109.
1938
Buijtendorp 1996,309-310; Waslander 1994,35; Lamarcq 1993,264; Neudecker 1994,17 en noot 44; Seneca, Epistulae 70;
Plinius, Naturalis Historia IX,69 en XXXI,47.
1939
Bosman 1997,47.
1940
Jansen 2002b,60-61, 158-159 en 191; Neudecker 1994,83; Het is wat betreft het spoelwater interessant dat in huis VIII.1 in
de buurt van de afvoer een grote stenen goot is aangetroffen die suggereert dat er in de buurt met water werd gewerkt.
1941
Koloski 1996,80; Jansen 2002b,59-62 en 156; Seneca, Epistulae 70.20 (spons op stok).
1942
Zie bespreking plattegrond badhuis in hoofdstuk 14 voor schatting aantal zitplaatsen.
1943
Lamarcq 1993,34; Jansen 2002b,108, 158 noot 240; Neudecker 1994,19, 83 noot 271.
1944
Krencker 1929 Abb. 264 (Djemila); Glasbergen en Van Giffen 1948 noemen 7,2 bij 4,05 meter (Heerlen); Stabiaanse
thermen 6,25 bij 3,8 meter (Eschebach 1979b,24); Ostia insula I, vertrek xii,1; Piras 1994,13 en 20 over combinatie met forum;
Waslander 1994,36; Lamprecht 1987,97-99; De Blois 1986,47 en 62; Lamarcq 1993,35; Jansen 2002b,158 noot 240.
1945
Johnston 1978, 97 en 101 (circa 5,5 bij 11 meter); Lamarcq 1993,37; Straus 2002,66 suggereert in Vindolanda 12-16
zitplaatsen voor 400 man.
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Rome.1946 Alleen bij grotere steden waren behalve in het centrum, ook elders meer publieke latrines
nodig.
Hoewel natuurlijk het bestaan van meer publieke latrines in Voorburg niet valt uit te sluiten, zullen het
er van deze omvang in ieder geval niet veel meer zijn geweest. In Romeinse steden bevinden de meeste
openbare latrines zich namelijk bij publieke gebouwen. Bovendien lag het accent op de openbare
thermen. Daarvan bezat Forum Hadriani gezien het beperkte inwonertal waarschijnlijk geen tweede
complex van vergelijkbare omvang. Behalve de thermen, gaat het in bijvoorbeeld Pompeji om openbare
gebouwen die zich waarschijnlijk niet binnen de stadsmuren van Forum Hadriani bevonden: het odeon,
het theater en de palaestra bij het amfitheater 1947 Bovendien kende Voorburg een technische beperking:
er waren maar weinig locaties met voldoende spoelcapaciteit.
Zoals gebruikelijk namen de Romeinen in Voorburg niet de moeite het riool tot ver buiten de stad
te voeren. Het hoofdriool komt simpel uit op de verdedigingsgracht, nog geen twintig meter buiten de
stadsmuur. Ook als deze gracht regelmatig werd geleegd, zal het niet fris zijn geweest. Bovendien
stroomde de viezigheid naar het Kanaal van Corbulo en waarschijnlijk ook de insteekhaven. In Xanten
is de situatie vergelijkbaar en zijn bij het einde van de verdedigingsgracht, waar deze loosde op een
Rijnarm, sporen van vervuiling aangetroffen. Als gevolg van het hoge nitraatgehalte in het vuile water
groeiden er de giftige waterranonkel en strandzuring.1948 Het werpt zeker een ander licht op de
Romeinen die dankzij hun badhuizen de reputatie genieten schoon te zijn geweest.1949 Daarbij komt
het afval dat zonder riool direct in de insteekhaven werd gestort. En ook de erven die geleidelijk
volraakten met afvalgaten droegen bij aan de vervuiling. Onder meer Lucretius klaagde over stinkende
afvalkuilen.1950 Het was in feite milieuvervuiling, een algemeen verschijnsel waar Plinius zich al zorgen
om maakte: “Wij vergiftigen ook rivieren en de elementen van de natuur zelf; zelfs datgene wat juist
onze levensbron is, wenden wij aan tot verderf.”1951
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Pompeji had circa tienmaal zoveel inwoners en 9 openbare toiletten. Rome was ongeveer honderdmaal zo groot als Forum
Hadriani en nog dichter bevolkt, en bezat rond 300 na Chr. 144 publieke latrines: Connoly en Dodge 1998,133; Meijer
2001,117; Lamarcq 1993,33 (Rome); De Blois 1986,46; Neudecker 1994,21; Herculaneum toont dezelfde dichtheid met één
openbare latrine (bij forumthermen) per vijf opgegraven hectare (Neudecker 1994,19; Jansen 2002b,95 noot 32, 108 en 190).
Timgad had er aanvankelijk ook maar één (Neudecker 1994,113-114). Ostia had er in verband met meeretage-woningen per
hectare relatief veel (Jansen 2002b,190-191).
1947
Jansen 2002b,59 en fig. II.78; Neudecker 1994,20-21 Abb. 4.
1948
Rieche 1994,25.
1949
Thüry 2001,59 relativeert de properheid van de Romeinen.
1950
Ramage 1983,72; Carcopino 1987,51; Lucretius, De Natura Rerum VI,1022.
1951
Plinius, Naturalis Historia 18,3; vertaling door Van Gelder, Nieuwenhuis en Peters (2004).
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H 16 DE GEHELE STAD
Ter afsluiting van de feitelijke beschrijving in deel I en II, laat de stad zich als geheel in haar bloeitijd
reconstrueren (afb. 1.2). Het is deels een reconstructie, maar is zeker het beste wat op het moment
van Nederlandse bodem voorhanden is. Na een korte samenvatting van de reconstructie, zal worden
aangegeven hoe de beschikbare informatie al een aardig beeld oplevert over de stadsindeling in
vergelijk met bijvoorbeeld Pompeji. Dat gebeurt aan de hand van een inschatting van de verdeling
over verschillende soorten grondgebruik zoals huizen en openbare gebouwen. Het biedt een beeld
van de onderlinge samenhang, waaronder ook de verkeersstromen. Afsluitend is er aandacht voor de
wijze waarop verschillende activiteiten over de stad verspreid zijn.
De reconstructie van de gehele stad
Het uiterlijk van de gehele stad in de eerste helft van de 3e eeuw is in tekening weergegeven door Bob
Bobbel op basis van aanwijzingen van de auteur (afb. 1.2). Het verloop van de stadsmuur is
gebaseerd op de meest recente inzichten omtrent een mogelijke uitbreiding van de stad in
vermoedelijk het begin van de 3e eeuw. Verder geeft het verloop aan de kant van het Kanaal van
Corbulo de mogelijke situatie weer nadat de insteekhaven in de loop van de 3e eeuw was gedempt.
Van de stad zelf is vooral het westelijke deel opgegraven (links op de voorgrond) met onder meer
woonblokken, het badhuis en een tempelcomplex in het zuiden. Een deel van de hoofdstraat is in een
maquette uitgewerkt (afb. 16.1).
De ligging van het forum is hypothetisch, maar met de huidige gegevens wel de aannemelijkste.
De ligging van de tempelcomplexen bij de poorten is zuiver hypothetisch, maar wel gebaseerd op vrij
vaste patronen die van andere steden bekend zijn. Alleen de twee westelijke poorten zijn opgegraven,
de rest is bepaald op basis van symmetrie. Ook een belangrijk deel van de wegen is gereconstrueerd
op basis van de bij de Romeinen geliefde vaste patronen. Van de grafvelden is zeer weinig
teruggevonden en nets gedocumenteerd, maar de ligging langs de wegen is wel zeer waarschijnlijk.
De indeling van het landschap op de achtergrond is gebaseerd op opgravingen aan de overzijde van
de Vliet in de jaren negentig van de 20ste eeuw. Dat beeld is aangevuld met vergelijkbare
kavelpatronen uit de nabije omgeving in Rijswijk en mogelijke restanten in de verkaveling die in 1712
door Cruquius werd vastgelegd (afb. 2.10 en 4.28). De aankleding van het landschap met weide en
akkerland is gebaseerd op de bodemgesteldheid en de economische aantrekkingskracht van de stad,
waarover meer in hoofdstuk 20. Ongetwijfeld was de werkelijkheid op onderdelen complexer dan de
reconstructie suggereert. Maar dat neemt niet weg dat hoofdlijnen zichtbaar worden die uitstekend
bruikbaar zijn voor verdere analyses.
De verdeling van het grondgebruik
Er zijn voldoende gegevens om een indruk van het grondgebruik te krijgen in de eerste honderd jaar
van Forum Hadriani. Veronderstelling daarbij is dat Forum Hadriani in eerste instantie een oppervlak
had van 10,7 hectare (85 vierkante actus) en na de uitbreiding van 13,9 hectare (110 vierkante actus),
met de kanttekening dat de ligging van de oostelijke en zuidelijke stadsgrens niet definitief is
vastgesteld.
Wat direct opvalt in vergelijking met bijvoorbeeld de resten van Pompeji, is de royale Voorburgse
inrichting met veel ruimte voor wegen, tuinen en erven. Van Pompeji is bekend dat het oorspronkelijk
ook veel ruimer was opgezet, maar in de loop van eeuwen steeds dichter bebouwd is geraakt. Dat
past bij de observatie van Cicero dat nieuw gebouwde steden veel ruimer van opzet waren dan
bestaande steden.1952 De dichter Juvenalis klaagde over de nauwe straatjes in Rome die “versperd
worden door karren en hun zwetende voerlieden, overvol met duwende en dringende mensen op
vieze stoepen en wegen”.1953 Toen in de tijd van Nero een deel van Rome in brand ten onder ging,
werd bij de herbouw bewust een ruimere opzet gekozen zoals Tacitus beschreef: “De ruimte werd
niet, zoals bij voorgaande branden, met ongelijkmatige en ongeplande bouwwerken opgevuld. Er
werden juist regelmatige huizen en brede straten aangelegd. Men beperkte de hoogte van de
woningen, liet stukken grond vrij en legde zuilengalerijen aan langs de voorzijde van de huizen”.
Volgens Tacitus waren het praktische maatregelen, “maar ze verfraaiden ook de stad”.1954 Daarbij
komt dat het er naar uitziet dat Hadrianus een nog ruimere opzet voorstond zoals zichtbaar in Forum
1952

Ramage 1983,62 en 66; Cicero, De Lege Agraria II,35 (96); Chevallier 1976,73.
Vertaling in Corbishley 1996,84.
Tacitus, Annales XV,43; Vertaling op basis van Rieche en Heimberg 1998,41; Ramage 65 en 77 (Livius, Historia 5.55.2-5
wees op ongeplande aanleg oude Rome).
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Hadriani dat een van zijn eerste creaties was. Een aantal jaren later kwam zo’n ruime opzet ook naar
voren bij de uitbreiding van Italica in Spanje.
Zo’n royale opzet beperkte ook het gevaar van brandoverslag bij stadsbranden. Het gebruik van
dakpannen en dakleien op de houten huizen in insulae I - III illustreert dat de inwoners van Forum
Hadriani bewust omgingen met dit risico. In de late Middeleeuwen werden dergelijke verharde daken
verplicht gesteld ter beperking van het brandgevaar.1955 Op het Romeinse platteland bleven de
brandgevaarlijke materialen als riet veel langer in gebruik omdat de huizen daar alleen stonden, of ver
uit elkaar, en het gevaar van brandoverslag dus veel kleiner was. In Groot-Brittannië is ook
vastgesteld dat de Romeinse steden een vrij royale opzet kenden, waarbij opviel dat de opzet in de
tweede helft van de 2e eeuw nog ruimer werd dan daarvoor. De aanpak van Hadrianus was dus niet
eenmalig.1956 Consistent met de ruime opzet is de royale breedte van de wegen van Forum Hadriani.
De beide hoofdwegen hadden inclusief porticus een breedte van 65 voet (bijna twintig meter). Ter
vergelijking: de hoofdstraat van Pompeji was inclusief stoep zo’n 55 voet (16,5 meter) breed, dus zo’n
drie meter smaller dan de hoofdstraat in Voorburg.1957 De overige Voorburgse wegen waren met een
breedte van 50 voet (bijna vijftien meter) al bijna even breed als de hoofdweg van Pompeji. Ronduit
uitzonderlijk was in Voorburg de doorgaande weg over de strandwal met een breedte tussen de
gevels van 85 voet (25 meter).
Bovendien zijn de insulae in Voorburg ten opzichte van bijvoorbeeld Pompeji en Xanten kleiner.
Daardoor zijn er relatief meer wegen en nemen de wegen in verhouding nog meer ruimte in. In de
beginfase van Forum Hadriani nemen de wegen 30 procent van het stadsoppervlak in, en 35 procent
inclusief de randweg.1958 Het gaat om 2 kilometer weglengte voor de gewone wegen met een
gemiddelde breedte van 55 voet (12,5 meter), en nog eens 1,25 kilometer randweg. Met de
stadsuitbreiding nam de lengte van de gewone wegen toe tot in totaal 2,5 kilometer, en van de
randweg tot 1,5 kilometer. Het percentage van het wegoppervlak steeg licht tot 32 procent exclusief
randweg en 37 procent inclusief randweg.1959 Elders was dat aandeel van de wegen kleiner zoals in
Aosta (22 procent), Pompeji (18 procent inclusief pleinen) en Cosa (15 procent).1960
In de beginfase nam het Voorburgse badhuis 2 procent van het oppervlak in en het forum 2,4
procent. Dat past bij de algemene constatering dat forum en badhuis beide vaak ongeveer evenveel
ruimte kregen.1961 Het vermoedelijke tempelcomplex in insula IX nam 4,8 procent van de stedelijke
ruimte in indien de insula volledig voor die functie werd gebruikt. Het is goed mogelijk dat niet de
gehele Voorburgse insula IX met tempels was volgebouwd, maar het is tegelijk denkbaar dat er elders
in de stad nog andere tempels waren. Badhuis, forum en tempels namen in de eerste fase dus naar
schatting ruim 9 procent van het oppervlak in, of misschien nog iets meer. Verder was het
havencomplex goed voor zo’n 5 procent. De ruimte voor openbare gebouwen was mogelijk nog een
paar procent groter als er bijvoorbeeld ook nog een aparte veemarkt was. Dat is voor het
oorspronkelijke Forum Hadriani in totaal 35 procent voor de wegen inclusief randweg en ongeveer 15
procent voor de openbare gebouwen. Dat is een totaal van 50 procent publiek gebruikte grond.
Na de stadsuitbreiding nam het badhuis circa 1,6 procent van de oppervlakte in en het forum
mogelijk zo’n 2,5 procent. Als in insula XII inderdaad een staatstempel (capitolium) verscheen, nam
die mogelijk 3,1 procent in beslag naast de 3,7 procent voor het al bestaande complex. Verder zou
een hypothetisch tempelcomplex in de zuidoosthoek (insula XXIII) ook nog eens 3,1 procent
ingenomen kunnen hebben. Bij gelijkblijvend oppervlak zakte het aandeel van de haven iets tot 4
procent. Na de uitbreiding is het aandeel van wegen inclusief randweg 37 procent en voor de
openbare gebouwen circa 18 procent, een totaal van 55 procent.
De publieke werken (wegen, stadsmuur, forum, badhuis, haven etc.) namen in Forum Hadriani
volgens de reconstructie dus gemiddeld genomen zo’n 52-53 procent in. Gezien de grote
onzekerheidsmarges is de conclusie dat ongeveer de helft van het totale oppervlak een publieke
functie vervulde. Dat is goed vergelijkbaar met de 52 procent die voor het nieuw aangelegde Timgad
is vastgesteld (afb. 16.2).1962 Bij andere steden, die doorgaans groter waren, lagen de percentages
voor publieke grond wat lager. Zo ligt het percentage in Xanten naar schatting rond de 45 procent en
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Bijvoorbeeld brandkeur 1665 Maastricht (Eggen 1989,12).
Perring 2002,41 (Londen, St. Albans).
1957
Chevallier 1976,74; Jashemski 1979,11.
1958
Breedte randweg op 15 voet gesteld, stadsoppervlak op 85 vierkante actus (10,7 ha) gesteld; gecorrigeerd voor
dubbeltelling kruispunten.
1959
Stadsoppervlak op 110 vierkante actus gesteld (13,9 hectare).
1960
Jashemski 1979,13 en 24 (Pompeji); Salmon 1969,35 (Cosa).
1961
De Laine 1992,274; Dodt 2003,109: 1,5 - 2% gebruikelijk voor thermen.
1962
Korb 1984,213 noemt 55%. Dat is inclusief het theater dat een ruimte van circa 60 bij 60 meter innam op totaal 12,5 hectare
(gemeten op basis van Rieche en Heimberg 1998 Abb. 49).
1956
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in Cosa en Augst rond de 40 procent en in Pompeji 37 procent.1963 Bovendien werd in bijvoorbeeld
Pompeji 11 procent van dit oppervlak ingenomen door het amfitheater en de theaters, zodat er daar
ten opzichte van Forum Hadriani veel minder ruimte was voor wegen.
Een tweede verschil met Pompeji was de minder dichte bebouwing van de particuliere percelen
(afb. 16.3). Bij 24 onderzochte huizen in Voorburg bedraagt het gemiddelde oppervlak van de kavels
337 vierkante meter (tab. 19.4). Dat ligt dicht in de buurt van de gemiddeld 317 vierkante meter bij een
steekproef van 182 huizen in Pompeji.1964 Het verschil zit in de bebouwing van deze kavels. In
Pompeji namen de tuinen en erven gemiddeld slechts twaalf procent van de particuliere percelen in
beslag, de rest werd ingenomen door de huizen.1965 In Voorburg verschilt dat ruimtebeslag sterk per
insula. In insulae I -III is van de 125 voet erflengte maar liefst zestig procent ingeruimd voor het
achtererf. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich de stadsvilla. Daar lijkt bijna het gehele
perceel bebouwd te zijn met uitzondering van circa tien procent voor een open binnentuin.1966 Bij 24
onderzochte huizen in Voorburg is gemiddeld 45 procent van het perceeloppervlak bebouwd tegen 88
procent in Pompeji. De bebouwing was in Pompeji dus ongeveer tweemaal zo dicht als in Forum
Hadriani.
Forum Hadriani was duidelijk een ’groene’ stad. In Pompeji was 9,7 procent van de grond
ingeruimd voor voedselproductie. Daarmee was van het Pompejaanse stadsoppervlak in totaal
niet meer dan 17,7 procent beschikbaar voor erven en tuinen.1967 Als de helft van Forum Hadriani voor
huizen beschikbaar was, levert alleen dat al een ‘groen’ aandeel van ruim 25 procent op, uitgaand van
het waargenomen aandeel van de achtererven van ruim vijftig procent. Gecombineerd met de royale
ruimte voor wegen, was Forum Hadriani in vergelijking met Pompeji al met al een relatief open stad.
Dat was deels het gevolg van een verschil in ouderdom. Pompeji was bij de ondergang in 79 na Chr.
een eeuwenoude stad terwijl Forum Hadriani in het begin van zijn ontwikkeling stond. Maar ook in de
beginperiode was in Pompeji van een aantal insulae al 60 procent bebouwd, dus de helft meer dan de
40 procent in Forum Hadriani.1968 De verschillen met het jongere Xanten zullen kleiner zijn geweest,
maar daar is nog niet zoveel bekend over de grootte van de achtererven.
De gereconstrueerde oppervlaktes van de gebouwen (exclusief tuinen etc.) zeggen ook iets over
de rol van de publieke sector. Volgens de reconstructie was het bebouwde deel van het forum na de
stadsuitbreiding circa 2.000 vierkante meter groot.1969 Voor het badhuis was dat circa 900 vierkante
meter en voor het mogelijke Capitolium 500 vierkante meter. De drie vermoedelijke tempels in insula
IX waren bij elkaar goed voor circa 320 vierkante meter. Tezamen met mogelijk nog één of enkele
tempels aan de rand van de stad, kan het totaal voor de tempels (inclusief Capitolium) zo’n 1.000
vierkante meter zijn geweest. De stadsmuur nam over een lengte van bijna 1,5 kilometer een breedte
van 7,5 meter in en was inclusief poorten goed voor zo’n 12.000 vierkante meter. Een amfitheater met
hetzelfde formaat als bij de ongeveer even grote stad Caerwent, zou goed zijn voor ongeveer 2.500
vierkante meter.1970 De loodsen bij de insteekhaven besloegen gezien de omvang van de
stadsbevolking mogelijk zo’n 500 vierkante meter, wat inclusief andere havengebouwen gemakkelijk
het dubbele kan zijn geweest. Dat zou bij elkaar voor de publieke gebouwen een bebouwd oppervlak
zijn van afgerond circa 20.000 vierkante meter, waarvan ruim de helft voor de stadsmuur. De huizen
stonden in de steekproef (tab 19.4, N = 24) op percelen van gemiddeld 337 vierkante meter waarvan
gemiddeld 45 procent was bebouwd (circa 150 vierkante meter). Met circa tweehonderd huizen was
dat goed voor een bebouwd oppervlak van zo’n 30.000 vierkante meter. Zo bezien namen de publieke
gebouwen bij elkaar een iets kleiner bouwoppervlak in dan de woningen. Het verschil met de vorige
berekening is dat het hier alleen om het bebouwde oppervlak gaat. Bij de huizen zijn de erven niet
meegeteld, en bij de publieke ruimte niet de wegen en open pleinen van het forum en de tempels.
Beide benaderingen leveren een redelijk vergelijkbaar beeld op van de verdeling tussen publiek en
privaat. De analyse van het bebouwde oppervlak geeft ook een indruk van de totale bouwmassa. Met
genoemde bebouwde oppervlakten, was ongeveer een derde van de beschikbare grond bebouwd.
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Rieche en Heimberg 1986,58 (Xanten); Salmon 1969,35 (Cosa); Wendt 2008,206 Tab. 4 (Xanten en Augst); Raper
1977,208 (Pompeji); Jashemski 1979, 10-14,24 idem: in Pompeji 3,3% tempels, 2% markt plus basilica, 17,7% straten en
pleinen, 10,9% theaters en 2,6% publieke tuinen = totaal 36,5%.
1964
Wallace Hadrill 1994,67-71, 75-78 en fig. 4.1
1965
Jashemski 1979,22: huizen 38,2% en bijbehorende tuinen 5,4%, dus totaal 43,6%; Wallace-Hadrill 1994,86 en table 4.3
stelt dat 65% van grotere huizen met een binnenhof geen tuin heeft.
1966
Binnenplaats hierboven geschat op circa 5 x 15 meter (75 m2) op totaal naar schatting 750 m2.
1967
Jashemski 1979,22-24: 9,7% voor productie, 5,4% bij huizen en 2,6% bij publieke gebouwen, totaal 17,7%.
1968
e
Nappo 2007,349 noemt 60% voor begintijd regio I en II; Pompeji raakte in de 2 eeuw v.C. al redelijk volgebouwd: Offenberg
1978,6.
1969
Forum: in een eerder hoofdstuk is de basilica op 20 bij 60 meter geschat (1200m2). Met een insula van 60 bij 60 meter was
de porticus aan de voorkant 60 meter breed en aan de zijkanten 40 meter. Dat is totaal 140 meter, met een breedte van 6 meter
goed voor 840m2. In totaal was dus circa 2000m2 bebouwd.
1970
Driessen 2007 tabel 3.10.
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Ruim een tiende van het Pompejaanse stadsoppervlak was ingeruimd voor winkels, kroegen en
herbergen.1971 In Romeinse steden als Pompeji en Herculaneum was duidelijk zichtbaar hoe de
winkels langs de hoofdstraten waren geconcentreerd.1972 Dat klopt met het beeld langs de Voorburgse
hoofdstraat. Juist daar vertonen veel huizen de voor winkels karakteristieke brede opening aan de
voorzijde. En het is ook langs de hoofdstraten van Forum Hadriani dat zuilengalerijen zijn
aangetroffen. Die waren met name belangrijk voor het droog houden van klanten. Dat in Pompeji de
winkelstraten veel publiek trokken, en dus inderdaad aantrekkelijk waren voor winkeliers, wordt daar
bevestigd door het relatief veel voorkomen van grafitti op de muren langs deze routes. Op deze
straten kwamen logischerwijs ook de meeste deuren uit. Hetzelfde zien we in Forum Hadriani, waar
langs de hoofdstraat in insula II de deuren zich gemiddeld slechts 6 meter uit elkaar bevonden, tegen
een gemiddelde deurafstand van 7,7 meter in Pompeji.1973 De ongeveer 75 meter lange zijstraat
(cardo 1) tussen de Voorburgse insulae II en VII bevatte daarentegen over de volle lengte hooguit
enkele deuren.
In onder meer Pompeji zijn de woonpercelen met hun korte zijde op de doorgaande wegen
gericht, zodat zoveel mogelijk percelen langs die wegen konden liggen. Hetzelfde is te zien in Forum
Hadriani, waar de percelen in insula II loodrecht op de decumanus maximus liggen (noord-zuid gericht
ofwel per strigas) terwijl de percelen in insula VIII een oost-west richting hadden (per scamna), dat
was loodrecht op de andere hoofdweg (cardo maximus) die naar het Kanaal van Corbulo liep (afb.
16.5).1974 De percelen in insula IX lijken ook op de cardo maximus gericht. Maar die in de
aangrenzende insula X lijken daarentegen gericht op de dwarsstraat, de decumanus 4. Dat is
begrijpelijk als de havenpoort hoofdzakelijk een symbolische functie had en vooral gebruikt werd door
mensen die in de buitenhaven moesten zijn. De decumanus 4 was mogelijk in het westen aangesloten
op de weg langs het Kanaal van Corbulo waar de in Rijswijk en Wateringse Veld opgegraven mijlpalen
stonden. Daarmee was die verkeersader mogelijk commercieel gezien interessanter.
Op die manier wijzen de langgerekte percelen als een soort kompasnaalden naar de belangrijkste
verkeersaders. Dat vormt een beeld hoe de belangrijkste verkeersstromen in de richting van het
centrum liepen. Verkeer dat vanuit het zuidwesten via de weg langs het Kanaal van Corbulo
aankwam, koos vermoedelijk deels de decumanus 4 tot aan de insteekhaven, om vervolgens via de
cardo maximus naar het centrum te stromen. Verkeer dat via de weg over de strandwal vanuit het
westen kwam, koos waarschijnlijk vooral de toegang via de Heliniumpoort om zo via de hoofdweg
(decumanus maximus) het centrum te bereiken. Vanuit het westen komende veetransporten en
beladen wagens zullen daarentegen de stad vooral via de kleine poort in het westen zijn
binnengekomen om via de brede decumanus 1 aan te komen bij de loodrecht daarop gelegen cardo
maximus. Via een verbreed deel daarvan langs de Reuvensbaden kon ook zo het centrum worden
bereikt.
Mede gekoppeld aan deze verkeersstromen, volgde de verdeling van economische functies ook
een zekere logica. Zo merkt Kleberg op dat in Pompeji van de twintig vermoedelijke herbergen,
tweederde zich dichtbij een stadspoort bevindt om daar snel gasten op te kunnen vangen. Zoals
aangegeven in hoofdstuk 10, was het Huis met de Wandpalen (huis II.5) misschien een herberg in de
buurt van de Heliniumpoort. Ook waren er doorgaans relatief veel herbergen dichtbij het centrum waar
voor veel gasten het reisdoel lag. Verder merkt Kleberg bijvoorbeeld op dat wijnwinkels zich bij
voorkeur in de buurt van badhuizen vestigden.1975 Het badhuis lag centraal bij het centrum.
De verkeersregulering
De Romeinen maakten zich ook al druk over de verkeersdrukte. Dat blijkt uit verschillende keizerlijke
verordeningen en praktische pogingen het verkeer te stroomlijnen.1976 Hadrianus stelde in het gehele
Rijk een beperking aan het aantal karren dat een stad mocht binnengaan, en Marcus Aurelius ging
zelfs over tot een verbod voor overdag.1977 De stadsplanners speelden al bij de aanleg van steden in
op de verkeersproblemen. Zo ziet het er naar uit dat in Forum Hadriani het doorgaande verkeer
bewust uit het stadscentrum werd gehouden, zoals dat ook bijvoorbeeld in Pompeji het geval was. In
1971

Jashemski 1979,14-15, inclusief 1,8% voor de bakkers. Exclusief 1,7% voor de wolbedrijven die in Pompeji een extra groot
aandeel hadden.
1972
Jongman 1988,270; Wallace-Hadrill 1994,78, 127 en 135; Wallace-Hadrill 1995,43 (Pompeji); Packer 1975,137; Mau
1899,223; Pirson 1999,175; Kleberg 1957,49-52; Ook bijvoorbeeld in Volubilis (Risse 2001,69-71 en Abb. 96); Ditmar-Trauth
1995,141-142, 147 en 163 (smalle huizen met vaak winkels aan voorzijde).
1973
Laurence 1995,66 en 69 over Pompeji.
1974
Liberati en Bourbon 1996,149; Offenberg 1978,11.
1975
Kleberg 1957,49-51 met kaart.
1976
Carcopino 1987,61.
1977
Carcopino 1987,61; Historia Augusta, Hadrianus 22.6; Marcus Aurelius 23,8.
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Pompeji zijn de karrensporen bewaard gebleven en kon uit de mate waarin ze waren uitgesleten
worden afgeleid welke wegen het intensiefst voor transport werden gebruikt. Daaruit bleek duidelijk
dat het zware verkeer uit het centrum werd geweerd en bijvoorbeeld nauwelijks in de grootste
hoofdstraat kwam.1978 In Voorburg is iets dergelijks waarneembaar. Het valt namelijk op dat de
belangrijkste hoofdstraat tussen de stoepen een breedte heeft van 45 voet, terwijl de noordelijker
gelegen weg, die in het verlengde lag van de weg over de strandwal, tussen de stoepen bijna
anderhalf maal zoveel ruimte bood. En deze Voorburgse hoofdweg had waarschijnlijk een bestrating
met stenen. Dat oogde fraai, maar was minder gunstig voor hoefdieren. Wellicht werd de brede weg
als doorgaande route gebruikt voor bijvoorbeeld veetransporten en ruiters. In Pompeji is in feite ook
sprake van zo’n tweede belangrijke decumanus in het verlengde van een handelsweg die buiten het
forum om wordt geleid.1979 Een dergelijke omleiding is tevens uit andere Romeinse steden bekend,
bijvoorbeeld Avanches en Oberwinterthur, beide in Zwitserland.1980
Van belang is verder dat in Voorburg alleen het midden van de hoofdweg bestraat geweest lijkt te
zijn. De dragende houten constructie is namelijk zo’n 20 voet breed terwijl er tussen de twee stoepen
45 voet ruimte is. Aan weerszijden van het verharde deel lag dus een onverharde strook van ruim 10
voet. Een vergelijkbare situatie is bekend uit Keulen waar een goed bewaard gebleven stenen wegdek
ook alleen in het midden is aangelegd. Ook daar is het verharde deel bijna zes meter breed met aan
weerszijden ongeveer drie meter brede onverharde flanken. Dat bood mogelijk ruimte voor ruiters en
lastdieren. Maar ook voor soldaten met spijkerschoenen liep een hard wegdek blijkens experimenten
ongemakkelijk.1981 Verder is het denkbaar dat deze ruimte werd benut om bij een bezoek aan een van
de winkels of kroegen paarden en lastdieren vastgebonden aan bijvoorbeeld een porticuszuil te laten
wachten. In Pompeji zijn in de stoeprandstenen openingen gevonden die waarschijnlijk dienden om
dieren vast te zetten.1982 In Valkenburg zijn houten palen opgegraven die daarvoor gebruikt lijken te
zijn.1983
Praktische transportbehoeftes verklaren mogelijk ook de plaatselijke verbreding van de andere
hoofdweg (cardo maximus) in waarschijnlijk het begin van de 3e eeuw. Het badhuis bleef bij de
stadsuitbreiding staan waardoor de wegbreedte daar mogelijk met 45 voet toenam tot 110 voet (afb.
4.20). Op die manier kon bijvoorbeeld vee vanaf de eveneens extra brede weg over de strandwal
(decumanus 1), via deze brede zijweg (cardo maximus) naar het forum worden gebracht. Vanaf het
kruispunt met de decumanus maximus versmalde de cardo maximus dan weer tot de normale breedte
van 65 voet, hetgeen ook klopt met de veronderstelde ligging van de ingang van het forum aan de
andere hoofdweg (decumanus maximus).1984 Zo’n plaatselijke verbreding van de hoofdweg is
eveneens bekend uit onder meer Pompeji waar de extra breedte twintig voet bedraagt.1985 De
hoofdstraat (decumanus maximus) was vanaf de Heliniumpoort dan vooral een voetgangerszone met
winkels. Dat zou ook verklaren waarom het bij deze straat kennelijk verkeerstechnisch geen bezwaar
was dat bij de bouw van de verdedigingswerken een slinger in de weg werd aangebracht. Bij de
noordelijker in hetzelfde deel van de stadsmuur gelegen Decurio-poort ontbrak deze dan omdat het
intensievere verkeer dat daar niet wenselijk maakte. Voorburg zou niet de enige plaats zijn waar een
dergelijke verkeersplanning plaatsvond. Het ontbreken van karrensporen suggereert dat onder
Hadrianus bijvoorbeeld in het Spaanse Italica de hoofdstraat ook als voetgangerszone werd
ingericht.1986
Dat de Voorburgse hoofdweg weinig zwaar verkeer te verduren had, verklaart mogelijk ook
waarom het niet zo bezwaarlijk werd gevonden dat deze weg in een later stadium ter hoogte van het
badhuis werd versmald. Bij het badhuis zelf is vermoedelijk een voorportaal aangebouwd op een
bakstenen fundament. En aan de overzijde van de straat werd het op de hoek gelegen Huis met de
Kelders (huis VIII.1) na verloop van tijd eveneens in de richting van de straat uitgebreid, waarmee
totaal ten minste twintig voet verloren ging.1987 Met de ruime opzet van de wegen was dat geen
probleem: van de aanvankelijk 65 voet breedte bleef nog zo’n 40 voet over, bijna twaalf meter. In
bijvoorbeeld Pompeji bedroeg de breedte tussen de muren vaak acht tot negen meter en was twaalf
meter al royaal.1988 Dat de hoofdweg in breedte varieerde kwam bij Romeinse steden vaker voor,
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Wallace-Hadrill 1995,47 en 51, afb. 3.6; Laurence 1995; Nappo 1998,41,44.
Offenberg 1978,4 en 6.
Pauli-Gabi, Steiner en Wiblé 2002,92.
1981
Junkelmann 1986,159-160.
1982
Nappo 1998,40 en 42.
1983
Van Es 1981,65.
1984
Die hier mogelijk ook breder was.
1985
Jashemski 1979,11.
1986
León 1992,90.
1987
Buijtendorp 1987a afb. 13.
1988
Adam 1994,280.
1979
1980
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zoals in het Marokkaanse Volubilis waar de breedte tussen de zes en ruim twintig meter
schommelde.1989
Blijkens de stadswetten van het Spaanse Urso werden de wegen als publiek bezit beschouwd en
mochten daarom in principe niet overbouwd worden. Maar genoemde voorbeelden en nog andere uit
onder meer Keulen, Caerwent en Silchester illustreren dat het in de praktijk wel voorkwam. In Pompeji
verdween bij de bouw van het Huis van Julia Felix zelfs een complete weg.1990 De uitbouw van het
Voorburgse badhuis betrof nog een publiek belang, maar dat is minder aannemelijk voor de vergroting
van het hoekhuis in de aangrenzende insula VIII. Dit was een van de rijkere Voorburgse huizen zodat
politieke invloed van de bewoner hier een rol gespeeld kan hebben.1991 De versmalling neemt niet weg
dat nieuw aangelegde Romeinse steden als Forum Hadriani met hun rechthoekige indeling veel netter
oogden dan de kronkelende straatjes uit het oude centrum van Pompeji en veel middeleeuwse
steden. In de Middeleeuwen konden stadswijken een identiteit ontlenen aan de vele smalle straatjes
waar alleen een wijkbewoner de weg wist. In een strak geplande Romeinse stad als Forum Hadriani
was dat onderscheid veel minder belangrijk, en werd met gemeenschappelijke zuilengalerijen de
eensgezindheid van de samenleving visueel gesymboliseerd.1992
De spreiding van activiteiten over de stad kende in Romeinse steden ook een zekere structuur.
Genoemd zijn al het forum en de grote waterput in het centrum. Verder was het de gewoonte
bepaalde tempels in het randgebied te bouwen. Onderzoek in Pompeji leert dat de kroegen aanzienlijk
schaarser waren langs wegen die werden gebruikt voor processies.1993 Iedere stad kende betere en
minder goede plekken. Seneca geeft dit aardig weer als hij de tegenstelling tussen deugdzaamheid en
genot illustreert. Genot “resideert in bordelen en drinklokalen. Deugdzaamheid ontmoet je in de
tempel, het forum, de raadzaal” aldus Seneca. Interessant is dat hij ook de badhuizen tot de minder
deugdelijke plaatsen rekende.1994 Overigens was de sociale differentiatie tussen stadsdelen beperkt
en kenden de Romeinse steden bijvoorbeeld geen aparte achterbuurten.1995 Wallace-Hadrill merkt op
dat rijk en arm van elkaar afhankelijk waren en daarom het contact niet uit de weg gingen. De rijken
hadden bijvoorbeeld de politieke steun nodig van de massa. En de armen kregen sociale en
economische bijstand van hun patroon.1996
Wel was er een trend waarin de rijkeren dichter bij het centrum woonden, wat ook in Voorburg
zichtbaar is (afb. 16.5). Andere voorbeelden daarvan zijn onder meer bekend uit Cosa, Timgad en
Herculaneum. In Cosa lagen de rijkste huizen rond het forum. En in Timgad bevonden de grootste
percelen zich langs de hoofdweg (cardo maximus) naar het forum, terwijl langs de andere hoofdweg
ook de grotere percelen lagen.1997 Grotere welvaart in het stadscentrum is een verschijnsel dat
eveneens bekend is uit middeleeuwse steden.1998 In een volgend hoofdstuk worden de Voorburgse
huizen naar welvaart ingedeeld en zal blijken dat in de steekproef de loopafstand tot aan het centrum
voor de armste onderkomens met gemiddeld 167 meter het langst is. Voor de middencategorie ligt die
afstand met gemiddeld 108 meter op tweederde daarvan. En bij de rijkere huizen bedraagt de afstand
met gemiddeld 83 meter de helft, met de kantekening dat de steekproef voor deze laatste categorie
erg klein is (tab. 19.4).
Een tweede algemeen patroon is de voorkeur van de rijkere inwoners voor een woning in het
westen van de stad (afb. 16.5). Dit vanwege de heersende windrichting, die maakte dat in het westen
de overlast van geluid en stank minder was, zoals Vitruvius ook betoogt. Inderdaad bevinden
bijvoorbeeld in Pompeji de meeste grote stadsvilla’s zich in het westelijk deel van de stad.1999 Het valt
op dat in Voorburg in insulae I - II de vrijstaande huizen in het westen staan. Ook de stadsvilla bevindt
zich in het westen van insula VII, in het westen van de stad. Leerlooierijen bijvoorbeeld, veroorzaakten
de nodige nare luchtjes omdat ze urine gebruikten om de haren van de huid los te weken. Looierijen
lagen daarom bij voorkeur aan de rand van de stad. Daarbij was veel water nodig, zodat de strook
grond langs het Kanaal van Corbulo een goede plek geweest moet zijn. Slachterijen leverden veelal
de huiden voor de looierijen en konden zelf ook de nodige overlast veroorzaken, zodat het goed
mogelijk is dat een aantal zich eveneens aan de kant van het Kanaal van Corbulo gevestigd heeft.
Bijkomend voordeel was dat beide veel afval voortbrachten, wat moeiteloos in het water gestort kon
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worden. Verder leende het weilandachtige terrein zich uitstekend voor het tijdelijk laten grazen van
vee.2000 Bovendien was dit gebied ook aantrekkelijk voor producenten van gebakken materiaal gezien
de aanwezigheid van bruikbare klei langs de waterkant. Het terrein langs het Kanaal van Corbulo is
nog nauwelijks onderzocht. De vondst van (metaal)slakken en monsters met metaalresten kan op
nijverheid duiden. Maar de opgravers van BAAC houden er rekening mee dat de metaalslakken van
een ander deel van Forum Hadriani zijn aangevoerd tijdens het ophogen en egaliseren van het
terrein.2001 Het betreffende gebied zal bij toekomstig onderzoek nauwlettend in de gaten gehouden
moeten worden. De ervaring elders leert namelijk dat zeker bij het in het water dumpen van afval de
conservering zeldzaam goed kan zijn. De Voorburgse bodem herbergt daar mogelijk nog waardevolle
archeologische schatten.
En daarmee eindigt de beschrijving van het uiterlijk van Forum Hadriani (deel II). In combinatie
met de beschreven ontwikkeling van de nederzetting in deel I, is de basis gelegd voor een verkennend
onderzoek naar de betekenis van Forum Hadriani, onderwerp van het laatste deel (deel III). Daarbij
worden allereerst de twee componenten uit de naam Forum Hadriani besproken. Dat begint in het
komend hoofdstuk met de betekenis als forum.

2000
2001

Vergelijk Rottier 1988,121; Wallace-Hadrill 1995,51.
De Jager 2002,113; Bink en Franzen 2009,101; Hendriksen 2009,310-311.
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TABELLEN
Tab 9.1: Maximale conserveringshoogte houtwerk opgraving Holwerda.
Nr*

Jaar

Huis

9
10
11
12

1910
1910
1910
1910

I.1
I.2
I
I.5

Bewaarde hoogte
bovenkant hout
Hout (NAP)
- 70 cm
- 70 cm
- 70/72 cm
- 70 cm

13
16
17
19
21

1912
1912
1912
1912
1915

II.11
II.6
II.4
II.1
II.7

- 61 cm
- 64 cm
- 51 cm
- 47 cm
- 60 cm

22
23
25

1914
1914
1911

III.1
III.1
III

- 63 cm
- 55 cm
- 104 cm

Opmerking

=> insula I – 70 cm (n = 4)
Hoger bewaard dankzij klei
idem
=> insula II –50 / -60 cm (n = 5)

Latere waarnemingen
Bogaers 1965
oosten -30 cm
ROB
1988
VII
- 70 cm
ROB
1992
oosten - 46 cm
BAAC
2005
zuiden
-100 tot - 125 cm
*Zie Buijtendorp 2009a voor putnummers
** Bink en Bouwmeester 2007,13.

Op achterterrein: mogelijk bovenkant
vergraven
=> insula III – 55/ - 63 cm (n = 2)
Waarneming ziekenhuisterrein
Grote waterput (Hallewas 1989d,336)
Dubbele tonput
Waterputten**
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Tab 9.2: werkelijke en berekende* hoogte Romeinse verdedigingsmuren.
Plaats

Dikte

Hoogte

Uit dikte berekende
hoogte
Rome
3,6 m
6,57 m
6,2 m
Trier
3,05 m
6,02 m
6,13 m
Pompeji
3,0 m
5,96 m
6,5 m
Aosta
2,8 m
5,77 m
6,07 m
York
1,55 m
4,52 m
4,55 m
Gaer Gybi 1,55 m
4,5 m
4,52 m
Wörth
1,0 m
3,97 m
4,2 m
*Op basis: hoogte = dikte + 10 voet

Verschil
+ 0,37 m
-0,11 m
-0,53 m
-0,3 m
- 0,03 m
+ 0,02 m
-0,23 m

Tab 9.3: Voorbeelden van ommuurde steden en de muurlengte per ha.2002
Voorburg
Ha
13,9 ha
Muurlengte 1,5 km
Lengte/ha 108 m

Pompeji
63 ha
3,0 km
48 m

Xanten
73 ha
3,4 km
47 m

Keulen
97 ha
3,911 km
40 m

Tongeren
136 ha
4,544 km
33 m

Trier
286 ha
6,418 km
22 m

Rome
1385 ha
18,8 km
14 m

2002

Jashemski 1979,6 (Pompeii), Wanser 2000,104; Rieche 1994,16 (Xanten), Hellenkemper in Xantener Berichte 12 (2002),43
(Keulen), Borgard 1994,81; Vinckenroye 1975,33; De Grooth en Stuart 1987,19 (Tongeren), Korb 1984,235; H.P. Kuhnen in
Precht en Zieling 2000,146 (Trier) en Connoly en Dodge 1998,251; Carcopino 1987,17 (Rome).
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Tab 10.1: Variaties huisindeling insula II.
Huis
1
2
3
4
5
(6)
7
8
9
10
11
12

Achterkamer
Rechts naast
gang
Ja (?)
ja
Nee: volle
breedte
ja
ja
Ja (?)

Centrale ruimte
leeg
Nee, wand
Nee, vertrekken

Nee, later
vertrekken
Open erf
ja
Nee, vertrekken
Ja (?)
Ja (?)
Nee, wanden

ja

Voorruimte
rechts naast
ingang
= niet opgegraven
Ja, open
Ja (?), open
Ja (later ?)
Ja, open
Ja, apart vertrek
Ja, apart vertrek
Nee, volle breedte
Ja, open
Nee, volle breedte

Tab 11.1: afstand van de elf waterputten in insula I t/m III ten opzichte van de achtergevel van de
huizen.
Huis:
I.3
Afstand: 5,9

III.3
7,7

I.5
8,0

III.1
8,7

III.1
8,7

I.1
9,4

II.6
11,8

II.4
12,9

I.2
13,9

II.2
13,9

II.1
19,5

Gem.
10,95
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Tabel 14.1 Reconstructie openingstijden Voorburgse badhuis op basis klassieke bronnen en lokale lengte
van zonne-uren.

Hoog zomer
Romeins uur van circa 75 moderne minuten

Hoog winter
Romeinse uur van circa 45 moderne
minuten

Opwarmen
1e uur:

(4.27)
4.27 – 5.42 uur = 75 min

1e uur:

Opwarmen
(7.33)
7.33 – 8.17 uur = 44 min

2e uur:

5.42 – 6.58 uur = 76 min

2e uur:

8.17 – 9.02 uur = 45 min

3e uur:

6.58 – 8.13 uur = 75 min

3e uur:

9.02 – 9.46 uur = 44 min

4e uur:

8.13 – 9.29 uur = 76 min

4e uur:

9.46 – 10.31 uur = 45 min

Opening gebouw
(9.29)
5e uur: 9.29 – 10.44 uur = 75 min

5e uur:

Opening
(10.31)
10.31–11.15 uur = 44 min

Vrouwen
6e uur:

(10.44)
10.44 – 12.00 uur = 76 min

Vrouwen
(11.15)
6e uur:
11.15–12.00 uur = 45 min

7e uur:

12.00 – 13.15 uur = 75 min

Mannen
8e uur:

(13.15)
13.15 – 14.31 uur = 76 min

9e uur:

14.31 – 15.46 uur = 75 min

7e uur:

12.00–12.44 uur = 44 min

Mannen
(12.44)
8e uur:
12.44–13.29 uur = 45 min
9e uur:

13.29–14.13 uur = 44 min

10e uur: 15.46 – 17.02 uur = 76 min

10e uur: 14.13–14.58 uur = 45 min

11e uur: 17.02 – 18.17 uur = 75 min

11e uur: 14.58–15.42 uur = 44 min

12e uur: 18.17 – 19.33 uur = 76 min

12e uur: 15.42–16.27 uur = 45 min

Sluiting

Sluiting

(19.33)

(16.27)
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Tabel 15.1 Overzicht opgegraven beeldjes van goden en godinnen, inclusief de vondsten van BAAC
(2005), maar exclusief AAC (2007-2008).
Apollo
Bacchus
Beschermgeest van de plaats
Beschermgeest van de weg
Beschermg. College van
vreemdelingen
Cybele
Diana
Hercules
Iuno
Isis
Jupiter
Keizershuis
Mars
Mercurius
Minerva
Moedergodin
Neptunus
Sater
Venus
Zonnegod

Totaal
3
2
2
1
1

Brons
2

Pijpaarden
3
2(?)

Zegelsteen

Inscripties
2
1
1

2
3

2
2

1
1

1
1
2
1

1
1
2
1
1

2
3
6

1

1
2
6

1
1(?)
1

7

7
1
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Tab 15.2. Teksten van vier in Voorburg opgegraven altaren plus vertaling.
A. Altaar voor Diana
Tekst
DIANAE
IVNIANIVS
AMABILIS
IiiiiI VIR (sevir)
AVG(ustalis).C(oloniae).V(lpiae).T(raianae). EX
IVSSV IPSIVS
L(ibens).M(erito).

Vertaling
“Aan Diana heeft Junianius Amabilis, Sevir
Augustalis van Colonia Ulpia Traiana op eigen
initiatief (zijn gelofte ingelost), gaarne en met
reden”.2003

B. Altaar voor keizerlijk huis en beschermgeest vereniging voor vreemdelingen
Tekst
Vertaling
(I)N.H(onorem).D(omus).D(ivinae).
“Ter eere van het goddelijk keizerlijk huis en de
GENIO. COL(LE)
beschermgeest van de vereniging voor
GI PEREGR(inorvm)
vreemdelingen, hebben Ulpius December en
(VL)P DECEM
Verecundus Cornutus het geschenk gegeven”.2004
BER ET VE(RE)
CVND(us). COR
NVTVS D(ono).D(ederunt).
C. Altaar voor Jupiter, Juno en Minerva en de beschermgeest van de plaats
Tekst
Vertaling
I(ovi).O(ptimo).M(aximo). IVNONI RE
“Aan Jupiter, de beste en grootste, aan Juno de
GINAE MINERVAE
koningin, aan Minerva en aan de beschermgeest
ET GENIO. LOCI. T(itus). FL(avius)
der plaats, heeft Titus Flavius Peregrinus, centurio
PERGEGRINUS C(enturio)
van het Eerste Legioen, bijgenaamd het
LEG(ionis) I MIN(erviae) PRO SE
Minervische, ten behoeve van zichzelf en de
ET SVIS V(otum).S(olvit).L(ibens).M(erito).
zijnen zijn gelofte ingelost, vrijwillig en
DVOBVS SILA
verdienstelijk; dit onder het consulaat van de
NIS CO(n)S(ulibus)
beide Silanussen” (190 nc).2005
D. Altaar voor Isis en de beschermgeest van de weg en van de plaats
Tekst
Vertaling
“Aan Jupiter de beste en grootste, aan Serapis en
I(ovi).O(ptimo).M(aximo). SARAPI
Isis, de vruchtbare, aan de hemelse fortuin, aan
ISIDI. FRVGIFERO
de goede uitslag, aan het geluk, aan de
CAELESTI.FORTVN(ae)
beschermgeest van de weg, aan de
BONO.EVENTO
beschermgeest van de plaats, heeft Lucius
FELICITATI.LARI
Lucre(t)ius Faustinianus, van de stam Palatina,
VIALI.E(t).GENIO
centurion van het Eerste Legioen, bijgenaamd het
LOCI.L(ucius).LVCRE(t)IVS
Minervische, het vrome getrouwe, [dit altaar] voor
PAL(atina).FAVSTINIAN(us)
C(enturio) LEGI(onis) I M(inervae).P(iae).F(idelis). zich en de zijne gewijd”.2006
PRO.
SE
SVISQ[V]E.[ARAM] CONSAC(ravit)

2003

Pleyte 1901,77.
Pleyte 1901,78; Vgl. De Bois (red) 1986,238.
Pleyte 1901,76-77 op basis van Scriverius; Hees 2006,347.
2006
Pleyte 1901,80-81 op basis van Boxhorn M. Zuerius Theatrum. 1632 (latijnse uitgave) p. 177.
2004
2005
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