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In 1998 viert het Nederlands Klassiek
Verbond zijn zestigjarig bestaan.
Hermeneus bestaat nóg een decade langer,
waardoor de leden van het NKV dus nu de
zevenstigste jaargang voor zich hebben lig-
gen.

Ook zeventig jaar geleden is het, dat de
eerste archeoloog die was aangesteld bij
het Nederlands (toen nog) Historisch
Instituut te Rome, H.M.R. Leopold, zich
regelmatig in Ostia vervoegde om de prille
opgravingen te bezoeken. Met Guido
Calza, de toenmalige directeur van Ostia,
was hij goed bevriend. Na de oorlog zette
zijn opvolger C.C. van Essen dit contact
tussen Nederland en Ostia op eigen wijze
voort.

Sinds het begin van de jaren zeventig,
toen Johannes Boersma met een équipe
van de Vrije Universiteit in Ostia begon te
werken, zijn de Nederlanders er zelfs per-
manent aanwezig. Met de tijd is ook hun
belangstelling in breedte en diepte toege-
nomen: na wandschilderingen en huizen-
blokken zijn het nu ook badgebouwen en
toiletten, bakkerijen en werkplaatsen, reli-
gie en grafstichting, mozaïeken en muur-

werk, maar ook het eerste Ostia tegenover
de vroege Middeleeuwen. De resultaten
van hun recente werk treft de lezer hieron-
der in een aantal bijdragen aan.

Daarnaast kreeg de redactie medewer-
king van een aantal (oud)studenten van de
Rijksuniversiteit Leiden, die enkele jaren
geleden een doctoraal werkcollege aan
Ostia wijdden. Hun korte bijdragen lichten
enkele bijzondere onderdelen toe: het
theater, de synagoge en twee heidense cul-
tusgebouwen, maar ook de brandweer en
de winkels.

Alle auteurs – hierna vermeld – verdie-
nen veel dank voor hun inzet en medewer-
king.

Een dagje naar Ostia Antica is tegenwoor-
dig voor toeristen een geliefd uitstapje
vanuit Rome. ‘Het is er zo groen en zo rus-
tig’ zegt men vaak als verklaring. Dat Ostia
als havenstad van het antieke Rome
bepaald niet rustig en zeker niet groen
was, maar dat het er bruiste van activiteit,
hopen wij in dit themanummer ‘Ostia’ te
laten zien.

Van de redactie
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Dr. J.Th. Bakker studeerde klassieke archeo-
logie, prehistorie en oude geschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Leiden. In 1994 ver-
scheen zijn dissertatie over privé-religie in
Ostia. Hij is (samen met een Italiaanse
architect) ‘web-master’ van een Ostia-site
op het Internet. Dr. Bakker is werkzaam als
projectleider automatisering bij de
Stichting Europdonor. 
Drs. S. Borking studeerde kunstgeschiede-
nis aan de Rijksuniversiteit Leiden. In het
kader van haar afstuderen (1996) deed zij
inderzoek naar de Amerikaanse shopping
mall.
Drs. N. de Haan (Katholieke Universiteit
Nijmegen) is onderzoeker in opleiding en
werkt aan de afronding van een dissertatie
over Romeinse privé-baden in Italië,
Noord-Afrika en Engeland.
H. de Haas studeert kunstgeschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Leiden.
Dr. T.L. Heres is oud-Hoofd van de
Afdeling Oudheid van het Nederlands
Instituut te Rome. Zij verzorgt als free-
lance docent colleges en lezingen over
archeologie, architectuurgeschiedenis en
antieke cultuur.
Drs. G.C.M. Jansen studeerde klassieke
archeologie aan de katholieke Universiteit
Nijmegen. Zij werkt momenteel aan de
afronding van een proefschrift over water-
aanvoer, sanitair en afvalwaterafvoer in
Pompeii, Herculaneum en Ostia.
Drs. V. van Karsen is classica en behaalde in
1997 het doctoraal examen in de klassieke
archeologie aan de Rijksuniversiteit
Leiden. Zij studeert daar momenteel aan

de Lerarenopleiding.
K. Koegler studeert kunstgeschiedenis met
als hoofdvak klassieke archeologie aan de
Rijksuniversiteit Leiden.
Dr. S.T.A.M. Mols is als wetenschappelijk
medewerker verbonden aan het
Nederlands Instituut te Rome. Momenteel
voert hij onderzoek uit naar wanddecora-
ties uit de 2de en 3de eeuw n.Chr. in Ostia
en Rome.
C. Rodenburg studeert klassieke archeologie
aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Drs. E.K. Semprini studeerde archeologie en
oude geschiedenis aan de Universiteit van
Oslo (Noorwegen). Zij werkt nu aan een
dissertatie over de gildes van Ostia tijdens
het principaat van Hadrianus en
Antoninus Pius.
Drs. R.P. Schoen studeerde geschiedenis
aan de Vrije Universiteit, met als speciali-
satie Oude Geschiedenis. Hij legde zich
verder toe op de studie van de geschiede-
nis van het Romeinse recht. In 1998 hoopt
hij aan de Rijksuniversiteit Utrecht te pro-
moveren op een proefschrift over het
Romeinse uitvaartritueel.
F.L. Schuddeboom studeert Griekse en
Latijnse Talen en Culturen met als hoofd-
vak klassieke archeologie aan de
Rijksuniversiteit Leiden.
Dr. D.J. Waarsenburg is onderzoeker van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen bij de Universiteit van
Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de
vroegste geschiedenis van Rome en omge-
ving.

Over de auteurs van de artikelen
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Onder de imposante resten van Ostia ligt
een lange voorgeschiedenis verscholen.
Over de aard en datering hiervan bestaat
veel meningsverschil, omdat er tot op
heden nauwelijks diepte-opgravingen in
de stad zijn uitgevoerd. De problematiek
spitst zich vooral toe op twee kwesties. 
De eerste betreft de stichtingsdatum van
het castrum, het fort dat de kern van de
republikeinse kolonie vormde. 
Historische bronnen vermelden de 
stichting niet, zodat voorstellen voor een
datering goeddeels afhankelijk zijn van de
schaarse archeologische vondsten uit het
castrum. De tweede kwestie hangt samen
met het waarschijnlijke bestaan van een
veel ouder Ostia, ruim vóór de tijd van 
het castrum. Hierover is de Romeinse
geschiedschrijving wél expliciet. Een uit-
gebreide en unanieme overlevering kende
de eerste stichting van Ostia toe aan 
Ancus Marcius, de vierde koning van
Rome (640–616 v.Chr.). Het probleem is
dat er in Ostia tot op heden geen resten 
uit de Koningstijd zijn gevonden om de
traditie te ondersteunen.

Ondanks deze beperkingen heeft de
wetenschappelijke discussie van de laat-
ste jaren veel nieuwe gezichtspunten over
de oudste fasen van Ostia opgeleverd,
vooral waar het de Koningstijd (en vroe-
ger) betreft. Daarentegen lopen de data 
die voor het castrum worden gegeven,
steeds verder uit elkaar. Deze bijdrage
geeft een overzicht van de laatste stand
van zaken en een nieuwe suggestie voor
de bouwdatum van het castrum.

De eerste stichting
De Romeinen twijfelden er niet aan dat
koning Ancus Marcius de stichter van
Ostia was. Eusebius vermeldt in zijn
Chronicon zelfs de precieze datum: in
Ancus’ twintigste regeringsjaar, ofwel in
620 v.Chr. Deze overlevering kan niet los
worden gezien van de aanwezigheid van
zoutpannen aan de Tibermonding en het
grote belang van zout in de vroeg-Latijnse
samenleving. Zout werd vooral gebruikt
om voedsel te conserveren en was daarom
zo’n onontbeerlijk product dat het lange
tijd zelfs als betaalmiddel gold (vergelijk
salaris uit sal, zout). Dit gegeven versterkt
de geloofwaardigheid van de traditie aan-
zienlijk.

In de 19de en het begin van de 20ste
eeuw, toen het gebruikelijk was alle tradi-
ties uit de Koningstijd als fantasie te
bestempelen, zijn er niettemin grote vraag-
tekens geplaatst bij het bestaan van een
voor-republikeins Ostia. Sindsdien heeft
een reeks nieuwe archeologische ontdek-
kingen in en rond Rome echter geleid tot
een aanzienlijke herwaardering van de
oudste Romeinse geschiedenis. 

Een van de eerste geleerden die opnieuw
een lans durfden te breken voor het Ostia
van Ancus Marcius was Russell Meiggs
(1960), al vond hij het overdreven om van
een echte ‘stichting’ te spreken. Hij stelde
zich dit Ostia voor als een kleine en primi-
tieve gemeenschap, levend in hutten van
stro en leem, die zijn eigen voedsel ver-
bouwde en bij gelegenheid een lading zout
transporteerde naar Rome. En omdat
onder het latere castrum geen sporen van

De oudste sporen van Ostia
Van de Bronstijd tot de stichting van
het castrum
Demetrius J. Waarsenburg
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een dergelijke nederzetting zijn aangetrof-
fen, suggereerde Meiggs een locatie iets
ten oosten daarvan, tussen de Via Ostiensis
en de oever van de Tiber, op een hoger
gelegen terrein dat in de Oudheid moet
hebben uitgekeken over de zoutpannen.
Twee Ostia’s dus, en dat is wat de Ro-
meinse grammaticus Festus ook zegt:
‘Ostia ligt aan de monding van de Tiber.
Volgens overlevering werd het gesticht
door Ancus Marcius, wat ofwel op de stad
wordt betrokken ofwel op de kolonie die
later is gesticht.’

De zoutweg en het Forum Boarium
Pas in de laatste jaren is duidelijk gewor-
den dat de geschiedenis van Ostia waar-
schijnlijk nog veel verder teruggaat dan 
de Koningstijd. Ik wijs hier met name op
het werk van de Italiaanse geleerde Filippo
Coarelli, die sterke nadruk heeft gelegd 
op de relatie tussen de zoutpannen, 
de Via Salaria (de ‘zoutweg’) en het
Forum Boarium in Rome (de ‘runder-
markt’), waar zich een voorde in de rivier
bevond. Minstens vanaf de Midden- en
Late Bronstijd (1400–1000 v.Chr.), toen
Rome nog niet eens bestond, was de zout-
weg al in gebruik. Nomadische herders uit
de Apennijnen daalden eenmaal per jaar
met hun kuddes af naar de vlakte van
Latium en volgden daarbij de linkeroever
van de Tiber. Bij de voorde lieten zij hun
kuddes oversteken en trokken dan langs
de rechteroever verder naar de kust om
zout te verzamelen. Het spreekt boekdelen
dat de weinige Bronstijd-scherven die in
Rome zijn gevonden, alle van het Forum
Boarium afkomstig zijn (afb. 1). Ook in de
ondergrond van Ostia zullen dergelijke
scherven te vinden zijn. Uit vergelijkbare
kustplaatsen met zoutpannen, zoals
Antium, Lavinium en Pyrgi, zijn ze volop
bekend. Dit alles maakt het waarschijnlijk
dat er zelfs in de Bronstijd al enige hutten
aan de monding van de Tiber waren verre-
zen, seizoenmatig bewoond door herders
uit de bergen.

In de Vroege IJzertijd (1000–750 v.Chr.)
ontstonden er vaste nederzettingen in de
vlakte van Latium, zoals te Rome. De jaar-
lijkse trek van herders uit de bergen bleef
niettemin een vertrouwd beeld – en zo is
het gebleven tot in het begin van onze
eeuw. De voorde in de Tiber, waar de her-
ders met hun kudden een stop maakten,
ontwikkelde zich als vanzelf tot een markt-
plaats voor vee en zout. De opkomst van
vaste nederzettingen bracht mee dat het
dorp dat zich het dichtst bij de zoutpannen
bevond hierover ook een zekere controle
ging uitoefenen. Dit natuurlijke voordeel
kwam evenwel niet Rome toe, maar het
Latijnse Ficana aan de benedenloop van de
Tiber. En het kan haast niet missen dat er
in de IJzertijd een permanent bewoond
dorpje ontstond aan de monding van de
rivier, waar inwoners van Ficana de vrije
zoutwinning van weleer in gereguleerde
zouthandel omzetten. 

In de vroege 8ste eeuw v.Chr. begonnen
Phoenicische zeevaarders interesse te
tonen voor de rijke metaalvoorraden van
Etrurië. Griekse handelslieden volgden in
hun kielzog en met de vestiging van de
eerste Griekse kolonies in Italië, rond 
750 v.Chr., begon een nieuw tijdperk. Na
eeuwen van relatief isolement kwamen
Latium en Etrurië nu in intensief contact
met de hoogontwikkelde culturen uit het

Afb. 1. Scherven uit de Bronstijd, afkomstig van het
Forum Boarium te Rome; 14de–12de eeuw v.Chr.
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oostelijk deel van de Middellandse Zee. De
vondst nabij Ostia van een Sardijns bron-
zen modelbootje uit de 8ste eeuw v.Chr. is
veelbetekenend tegen de achtergrond van
de Phoenicische kolonisatie van Sardinië
(afb. 2). Te oordelen naar de verspreiding
van import-aardewerk uit deze periode,
verliep de uitwisseling van goederen vanaf
dat punt langs de rivieren landinwaarts.

De handel draaide in hoofdzaak om
metaal, waarbij het Etruskische Veii, aan de
bovenloop van de Tiber, een voorname rol
speelde. De strategische positie van Rome
in dit traject bewees onmiddellijk haar
waarde. Archeologische vondsten van het
Forum Boarium wijzen erop dat zich hier
vanaf circa 750 v.Chr. Griekse handwerk-
en handelslieden vestigden. Romeinse
legenden over vroege contacten met
Griekse immigranten zoals Evander en
Griekse halfgoden zoals Hercules, dateren
waarschijnlijk uit dezelfde periode. Niet
verrassend hebben deze verhalen door-
gaans het Forum Boarium als decor.
Opmerkelijk is ook dat in die legenden
voortdurend oeroude Romeinse cultusge-
bruiken, maar met evident Griekse wor-
tels, een rol spelen. Het geeft aan dat de
internationale handel vanaf het prilste
begin was ingebed in een religieuze sfeer
die beide partijen verbond.1

Koning Ancus Marcius
In het licht van deze lange voorgeschiede-
nis wordt het begrijpelijk dat in de 7de
eeuw v.Chr., toen de macht van Rome

groeide, de behoefte ontstond om de goud-
ader naar de kust onder Romeins beheer te
plaatsen. Bekijken wij de overgeleverde
verrichtingen van Ancus Marcius van
nabij, dan herkennen wij hierin een goed-
doordacht plan om dit te bewerkstelligen. 

Met behulp van Lucumo, de bekwame
Etruskische raadsheer en generaal die hem
later zou opvolgen als koning Tarquinius
Priscus, voert Ancus Marcius (afb. 3) de
volgende publieke en militaire projecten
uit: het creëren van een corridor naar de
kust door de onderwerping van de dorpen
Politorium en Ficana op de linkeroever van
de Tiber; de verovering van het Maesische
woud op de rechteroever ten koste van
Veii; het verbinden van de twee oevers
door middel van een houten brug, de pons
sublicius bij het Forum Boarium; het verster-
ken van de Janiculus-heuvel aan de over-
zijde van de rivier met een fort; het ‘orga-
niseren’ van de zoutwinning aan de
Tiber-monding, met inbegrip van de pan-
nen op de rechteroever, die waren gekaapt
van Veii; en tenslotte het stichten van een
kolonie aldaar. 

Dit laatste vond plaats in 620 v.Chr.,
tegen het einde van Ancus’ regering. Het is
dan ook niet teveel gezegd dat de stichting
van Ostia het sluitstuk vormde van zijn
levenswerk. Maar anders dan Meiggs
meende, zal de nieuwe kolonie niet hebben
bestaan uit eenvoudige hutten. Integen-

Afb. 2. Bronzen modelbootje uit Sardinië, rond 1868
gevonden aan de monding van de Tiber en thans in
het Hermitage te Lenigrad; 8ste eeuw v.Chr.

Afb. 3. Bronzen munt (as) met een fantasieportet van
koning Ancus Marcius en zijn grootvader Numa
Pompilius. Op de keerzijde verwijzen een Victoria-
beeld, twee bogen (van scheepsloodsen?) en de sneb
van een schip naar Ancus’ stichting van Ostia. Begin
1ste eeuw v.Chr.
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deel, in de tijd van Ancus Marcius trans-
formeerden de huttendorpen in Latium en
Etrurië zich abrupt tot vroeg-stedelijke
gemeenschappen met huizen en tempels
van steen.2

Ostia in de archaïsche periode
Hoe het stadje aan de monding van de
Tiber zich verder ontwikkelde in de 
6de eeuw v.Chr., kunnen we vrij precies
reconstrueren. De regering van Tarquinius
Priscus luidde voor Rome een periode van
ongekende bloei in (de zogenaamde
Etruskische dynastie). De nieuwe kolonie
aan de kust zal hiervan zeker hebben
geprofiteerd en flink zijn uitgebreid. We
mogen hierbij niet vergeten dat de stich-
ting van Ostia feitelijk het werk was
geweest van Tarquinius Priscus zelf, in zijn
hoedanigheid van generaal en raadsheer
van Ancus Marcius.

Om ons een concreter beeld van het
archaïsche Ostia te vormen hoeven we
maar te kijken naar de havenplaatsen 
van Caere en Tarquinia, die uitvoerig zijn
opgegraven. Net als Rome stichtten 
beide steden tegen het einde van de 
7de eeuw v.Chr. satelliet-kolonies aan de
kust, die zich in de loop van de 6de eeuw
ontwikkelden tot goed gestructureerde
emporia. Pyrgi, het emporium van Caere,
was gecentreerd rond twee heiligdommen,
waarvan er minstens één gewijd was aan
een godheid in wie de Etrusken Uni her-
kenden, de Latijnen Iuno, de Grieken
Leukothea en Eileithuia en de Carthagers
Astarte. Het waren godinnen die in functie
niet wezenlijk van elkaar verschilden en
daarom bewust werden versmolten tot één
internationaal erkende godheid. Opgra-
vingen in Gravisca, het emporium van
Tarquinia, hebben een soortgelijk multicul-

Afb. 4. Het tempelcomplex in Pyrgi, het emporium van Caere; 6de eeuw v.Chr. Naar men vermoedt, waren de
kleine vertrekjes langs de oostzijde de ‘peeskamertjes’ van de scorta pyrgensia, de tempelprostituees.
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tureel heiligdom blootgelegd. Hier werden
Aphrodite, Hera, Demeter en Adonis ver-
eerd, godheden die iedere Griek of
Carthager moeten hebben aangesproken.
Bij het heiligdom van Pyrgi werd zelfs tem-
pelprostitutie bedreven, een vertrouwd
gebruik voor Punische en Griekse zeevaar-
ders, dat moeiteloos door de Italische han-
delspartners werd overgenomen (afb. 4).
Aan de deur van één van de Pyrgi-tempels
was een lange inscriptie bevestigd, ge-
schreven op bladgoud, waarin de koning
van Caere tweetalig, in het Etruskisch en
het Punisch, de stichting van het heiligdom
proclameerde. Kortom, het beeld dat de
opgravingen in deze havenplaatsen ons
verschaffen, is dat van bloeiende centra
van internationaal verkeer, waarbinnen
tempels min of meer de rol van handels-
ambassades vervulden. 

Een emporium in Rome
Dat het 6de-eeuwse Ostia een soortgelijk
emporium vormde, is vooralsnog niet
meer dan een veronderstelling. Wat we
zeker weten, is dat het machtige Rome van
de archaïsche periode ook op het gebied
van internationale betrekkingen niet voor
Caere en Tarquinia onderdeed. De histori-
cus Justinus (43. 3. 4) vertelt hoe ten tijde
van de Etruskische dynastie een groep jon-
gelingen uit Phocaea (Klein-Azië) de Tiber
opvoer om vriendschap te sluiten met de
Romeinen. Een dergelijke gebeurtenis past
uitstekend in het beeld dat wij van de
archaïsche emporia hebben, vooral omdat
een dergelijke overeenkomst zal zijn geslo-
ten onder het toeziend oog van een god-
heid die door beide partijen werd erkend. 

De notitie van Justinus werpt bovendien
licht op de vraag waarom juist Rome zo’n
aanzienlijke positie in Centraal-Italië
bekleedde. Het had een voordeel door zijn
unieke ligging aan de Tiber, die vanaf
Ostia tot aan het Tibereiland bevaarbaar
was voor (geroeide) zeeschepen. De rivier
vormde zo een directe as tussen de kust en
de stad, met Ostia aan het ene uiteinde en

het Forum Boarium aan het andere. En ter-
wijl het emporium van Ostia nog op ont-
dekking wacht, is het ‘filiaal’ in Rome
archeologisch wel bekend. 

Opgravingen bij het kerkje van 
S. Omobono, in het hart van het Forum
Boarium, hebben aangetoond dat dit gebied
tussen de late 7de eeuw en gehele 
6de eeuw v.Chr. een totale transformatie
onderging. De oude rundermarkt annex
handelsplaats werd omgebouwd tot een
monumentaal en ultra-modern emporium,
dat van alle gemakken was voorzien,
inclusief multiculturele heiligdommen en
tempelprostituees. Zo blijkt opnieuw hoe
nauw de geschiedenis van het Forum
Boarium is verweven met die van Ostia. 

Tussen Koningstijd en castrum
Het emporium van Ostia zal in vol bedrijf
zijn geweest toen de Etruskische monar-
chie in 509 v.Chr. ten val werd gebracht.
Dat mogen we afleiden uit het verdrag dat
Rome volgens de historicus Polybius 
(3. 22) nog in hetzelfde jaar met Carthago
sloot. Waarschijnlijk was het een slimme
diplomatieke zet van de nieuwe machtheb-
bers om op eigen naam een overeenkomst
te vernieuwen die eerder door de ver-
jaagde koning Tarquinius Superbus of zijn
voorganger(s) met Carthago was gesloten.
Dat dergelijke overeenkomsten al in de
archaïsche periode bestonden, blijkt
ondubbelzinnig uit de genoemde inscriptie
van Pyrgi.

Kort na 500 v.Chr. verliest Rome echter al
snel de greep op het enorme territorium
dat het als erfenis van Tarquinius
Superbus had overgenomen. De Latijnen
komen in opstand en zuidelijk Latium gaat
verloren aan de Volsken. De belangrijke
havenstad Antium, 50 kilometer onder
Rome, verwordt tot een bolwerk van pira-
terij. Intern kampt Rome met ernstige
sociale onrusten en herhaaldelijke hongers-
nood. De algehele neergang waaraan de
stad in de 5de eeuw onderhevig is, uit zich
onder meer in een drastische terugval van
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internationale contacten. Dit zal zijn uit-
werking op Ostia niet hebben gemist. De
rechteroever van de Tiber gaat weer verlo-
ren aan Veii en het Forum Boarium onder-
gaat een fase van diep verval. In Livius’
verslag van de 5de eeuw v.Chr. wordt
Ostia slechts tweemaal genoemd 
(14. 13–16 en 14. 30. 5–6), terloops en in
situaties die duidelijk maken dat er van
een internationaal emporium geen sprake
meer was.3

Het republikeinse Ostia
Tot voor kort was men het er over eens dat
het castrum, het rechthoekige fort op de
plaats van het latere forum van Ostia, in de
4de eeuw v.Chr. werd gesticht (afb. 5). Dit
ondanks het feit dat Livius, wiens
geschiedwerk voor deze periode toch vol-
ledig is overgeleverd, geen enkele melding
maakt van de gebeurtenis. Bij gebrek aan
beter hebben geleerden hun best gedaan
om met behulp van ‘omliggende’ gegevens
de stichting van het castrum in een plausi-
bel historisch kader te plaatsen.

Als een betrouwbare terminus post quem
geldt de definitieve verovering van Veii in
het jaar 396 v.Chr. De nieuwe kolonie met
fort kan immers pas een zinvolle functie
hebben vervuld vanaf het moment dat
Rome de gehele monding van de Tiber
(weer) in bezit had. Een absoluut zekere

terminus ante quem is het jaartal 267 v.Chr.,
toen Rome een nieuwe magistratuur voor
de vloot instelde en één van de ambtena-
ren permanent zitting liet houden in Ostia
(Lydus, De magistratibus 1. 27). Drie jaar
later brak de Eerste Punische Oorlog uit en
zou Rome voor het eerst geschiedenis
maken als zeevarende macht.

Binnen deze ruime grenzen vinden wij
een eerste aanknopingspunt voor een
mogelijke stichtingsdatum van het castrum
in de jaren 349/348 v.Chr. Livius (7. 25. 4)
vertelt dat Griekse schepen toen plunder-
tochten uitvoerden op de kust van Latium
tussen Antium en de Tibermonding; aan-
sluitend werd het zeecontract tussen Rome
en Carthago vernieuwd (Livius 6. 27. 2 en
Diodorus Siculus 14. 69. 1). Het lijkt aanne-
melijk dat op dat moment ook de vervallen
havenplaats nieuw leven werd ingeblazen
om de plunderaars een halt toe te roepen.
Een tweede aanknopingspunt is het jaar
338 v.Chr., toen Rome, na anderhalve
eeuw verwoede oorlog met Latijnen en
Volsken, eindelijk de hegemonie over
Latium wist te herwinnen. Het was bij die
gelegenheid dat de vloot van het vijandige
Antium werd ontmanteld. De snebben van
de veroverde schepen werden triomfante-
lijk op het Forum Romanum getoond en
voor altijd aan het sprekerspodium beves-
tigd, dat sindsdien Rostra (‘de snebben’)
heette. Met de val van Antium was Rome
weer heer en meester over de hele kustlijn
van Latium. Dit moet haast wel betekenen
dat de militaire kolonie in Ostia nu opera-
tioneel was. De oudste aardewerk-vond-
sten uit het castrum sluiten goed aan bij
deze historische reconstructie: ze leveren
dateringen op tussen 380 en 340 v.Chr.4

Nieuwe jaartallen, nieuwe discussie
Zo dacht men tenminste tot 1988, toen de
altijd eigenzinnige Filippo Coarelli een
knuppel in het hoenderhok wierp. Volgens
hem was het castrum al in de late 
5de eeuw v.Chr. gesticht, dus vóór de ver-
overing van Veii. Hij baseerde zich hoofd-

Afb. 5. Het republikeinse castrum van Ostia (recon-
structie); begin 3de eeuw v.Chr.
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zakelijk op het feit
dat het fort is ge-
bouwd uit een soort
tufsteen die alleen
bij de stad Fidenae
voorkomt. Hieraan
kent hij grote bete-
kenis toe, omdat na
de verovering van
Veii in 396 v.Chr.
vooral de steen-
groeven van déze
stad werden geëx-
ploiteerd (de zoge-
naamde Grotta
Oscura-tuf, die een
duidelijk andere
structuur heeft).
Aangezien Livius de
verovering van
Fidenae in 435 v.Chr.
plaatst (4. 22. 2), is
de conclusie voor
Coarelli duidelijk:
de bouw van het
fort moet kort na-
dien zijn begonnen
en vóór de val van
Veii zijn voltooid. 

De discussie is er
niet eenvoudiger op geworden nu Archer
Martin recentelijk (1996) een datering heeft
gelanceerd die weer veel lager ligt dan de
algemeen geaccepteerde datum. Sondages
langs de funderingsmuren van het 
castrum blijken namelijk uitsluitend vond-
sten op te leveren uit de periode tussen 300
en 275 v.Chr. En zo schuift de stichtingsda-
tum van het castrum op naar de vroege 3de
eeuw v.Chr.! 

Twee zulke contrasterende visies vragen
om commentaar. Wat betreft de ‘hoge’
datum: het is voor de lezer nuttig te weten
dat het poneren van revolutionaire date-
ringen voor antieke gebouwen op basis
van de gebruikte steensoort één van
Coarelli’s stokpaardjes is. Maar veel
archeologen zijn terecht nogal sceptisch

over deze methode, omdat ons weinig tot
niets bekend is van de overwegingen die
een rol speelden bij het ontginnen van
steengroeven. De ‘lage’ datum daarente-
gen moeten wij naar mijn mening serieus
nemen. Want terwijl alle eerdere daterin-
gen geforceerd zijn afgeleid uit historische
gegevens, en dus sterk hypothetisch van
aard zijn, is deze datering tot nu toe de
enige die op hard archeologisch bewijsma-
teriaal stoelt.5

4de eeuw of 3de eeuw?
De eerste vraag die zich dan opdringt, is
hoe een datum tussen 300 en 275 v.Chr.
valt te rijmen met de genoemde scherven
van 4de-eeuws aardewerk die ook in het
castrum zijn opgegraven. Welnu, deze

Afb. 6. Scherven uit het castrum. Boven: twee fragmenten van een roodfigurige
Attische drinkschaal, 375–350 v.Chr. Onder: bodem van een zwartgevernist bord
met stempeldecoratie, 300–275 v.Chr. 
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scherven zijn allemaal afkomstig van
beschilderde mengvaten en drinkschalen.
Dergelijk luxe aardewerk behoorde zeker
niet tot de standaard keukenuitrusting van
een legerplaats. Wel werd het vaak als wij-
geschenk in tempels achtergelaten. En
inderdaad zijn er aanwijzingen dat zich op
de plaats van het latere castrum een heilig-
dom heeft bevonden dat minstens tot de
vroege 5de eeuw v.Chr. teruggaat, en
waarschijnlijk zelfs tot de tijd van het
archaïsche emporium. Het is daarom goed
mogelijk dat de 4de-eeuwse scherven
eigenlijk niets met het castrum te maken
hebben, maar met een oudere fase van
Ostia.

Een tweede vraag die opkomt is wat er
dan hapert aan de oudhistorische argu-
menten die voor een stichting kort na 350
v.Chr. lijken te pleiten. Ook hier blijkt het
verhaal niet zo stevig in elkaar te zitten als
men op het eerste oog zou denken. Het feit
dat het Romeins-Carthaagse zeeverdrag in
348 v.Chr. werd vernieuwd wil nog niet
zeggen dat de vervallen havenaanleg in
Ostia meteen werd herbouwd en versterkt
met een fort. Rome bezat sinds de archaï-
sche periode immers ook een havenplaats
in de stad, de Navalia bij het Tibereiland.
Zonder twijfel heeft Rome in de loop van
de 5de eeuw v.Chr., toen het niet meer in
staat was een effectieve controle over de
kuststrook uit te oefenen, zijn schepen
samengebracht binnen de stadshaven. Dat
de Navalia tot ver in de 4de eeuw in
gebruik bleven als dé scheepsvoorziening
van Rome, blijkt wel uit gebeurtenissen na
de verovering van Antium. De buitge-
maakte vloot, aldus Livius (8. 14. 12),
‘werd deels overgebracht naar de Navalia
te Rome, deels verbrand’. Het opmerke-
lijke feit dat Ostia niet wordt genoemd,
sluit direct aan bij het even opmerkelijke
gegeven dat een deel van de vloot werd
vernietigd. Het verraadt dat Rome maar
weinig emplooi had voor deze kostbare
oorlogsbuit, niet meer in ieder geval dan
de beperkte capaciteit van de Navalia toe-

liet. En als Rome in deze jaren al de be-
hoefte voelde om een meer directe toegang
naar zee te creëren, wat heel waarschijnlijk
is, dan was met de verovering van Antium
ruimschoots in die behoefte voorzien: de
haven van Antium (Anzio) geldt tot op de
huidige dag als de beste in Latium. 

Zo blijkt dat de gebeurtenissen tussen 349
en 338 v.Chr. goed beschouwd geen aan-
wijzing bevatten voor het bestaan van een
versterkte havenplaats in Ostia, zoals altijd
is aangenomen. Het tegendeel is waar: de
stichting van het republikeinse Ostia moet
ná 338 v.Chr. hebben plaatsgevonden. Als
veilige ‘ondergrens’ staat nog steeds het
genoemde jaartal 267 v.Chr., toen een spe-
ciale magistratuur voor de vloot in Ostia
werd geïnstalleerd. Dit zijn dus de twee
marges waarbinnen gezocht kan worden
naar een plausibele stichtingsdatum voor
het castrum. 

De komst van Aesculapius naar Rome
Sinds Archer Martin zijn ‘lage datering’
poneerde, heeft alleen de Italiaan Fausto
Zevi een suggestie gedaan voor een
nieuwe historische inkadering. Zijn ge-
dachten gaan uit naar het jaar 312 v.Chr.,
toen Rome voor het eerst twee ‘scheeps-
ambtenaren’ aanstelde, de duumviri navales
(Livius 9. 30. 4). Zeker is dit een aanwijzing
dat Rome zich nu opnieuw begon te oriën-
teren op zee. Maar helaas vertelt Livius er
niet bij waar deze scheepsambtenaren zit-
ting hielden. We moeten er dus rekening
mee houden dat hun activiteiten waren
gericht op schepen die in de Navalia waren
gelegerd of in de haven van Antium.

Dat dit niet denkbeeldig is blijkt uit de
overlevering met betrekking tot de god
Aesculapius, die in 292/291 v.Chr. vanuit
Epidaurus naar Rome werd gehaald in de
gedaante van een slang. In zijn boek met
historische anekdotes vertelt Valerius
Maximus (1. 8. 2) hoe het schip dat de god-
heid vervoerde, aanmonsterde in de haven
van Antium. Hier ontsnapte de slang om
zich drie dagen schuil te houden in een
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naburig heiligdom, hoog genesteld in een
boom. Toen de slang eindelijk weer aan
boord was gelokt, voer de boot ijlings door
naar de Tibermonding en stroomopwaarts
tot aan de Navalia. Daar glipte de slang
opnieuw van boord en zwom naar het
Tibereiland, waar vervolgens zijn nieuwe
heiligdom werd gebouwd. Niet alleen de
rol van de Navalia in dit verhaal, maar ook
die van Antium stemt tot nadenken. Waar-
om zou een schip met zo’n belangrijke
lading aan boord aanmonsteren in Antium
als de thuishaven reeds in zicht was? Ook
het vervolg van de vertelling, waarbij het
schip direct doorvaart naar de Navalia zon-
der dat Ostia wordt genoemd, laat maar
één conclusie open: in 292/291 v.Chr. was
het republikeinse castrum nog niet ge-
bouwd en fungeerde de zeehaven van
Antium, samen met de stadshaven, als de
enige scheepsvoorziening van Rome. 

De haven van Antium bleek echter niet
erg geschikt als ‘gezicht naar zee’ voor
internationale betrekkingen. De geograaf
Strabo (5. 3. 5) vertelt hoe eerst Alexander,
koning van Epirus, en later Demetrius
Poliorcetes zich bij Rome beklaagden over
aanhoudende piraterij vanuit Antium.
Omdat Rome deze stad onder beheer had,
werd het ook verantwoordelijk gehouden
voor het wangedrag van de Antiaten. De
eerste episode, met Alexander van Epirus,
speelt zich af tussen 332 en 326 v.Chr., de
tweede rond 300 v.Chr. (‘dertig jaar later’,
zegt Strabo). Dergelijke incidenten kunnen
ertoe hebben geleid dat Rome alsnog
besloot een eigen militaire haven te bou-
wen aan de monding van de Tiber, onder
direct beheer en bewaakt door een perma-
nent garnizoen. Maar de wijze waarop
Aesculapius zijn entree maakte in Rome,
geeft aan dat zulke plannen in 
293/292 v.Chr. nog niet waren gereali-
seerd. Vijftien jaar later wel. Justinus 
(18. 3. 4) weet te berichten dat Carthago in
278 v.Chr., tijdens de oorlog met Pyrrhus,
een vloot van 120 schepen uitstuurde om
Rome te helpen. Deze vloot landde in

Ostia, niet in Antium. Dit is de eerste dui-
delijke aanwijzing voor het bestaan van
een havensterkte te Ostia. 

De komst van Aesculapius naar Rome
blijkt ook in een ander opzicht relevant
voor de discussie over de stichtingsdatum
van Ostia. De voorgeschiedenis van dit
verhaal is dat Rome in 293 v.Chr. werd
geplaagd door een verwoestende epide-
mie. Omdat de inheemse goden niet in
staat bleken het onheil te keren, besloot
men een gezantschap te sturen naar de
helende god van Epidaurus. De consuls
waren echter in oorlog verwikkeld, zodat
de missie een jaar werd uitgesteld. Zo
schrijft Livius in de laatste regels van zijn
tiende boek. Het aansluitende boek XI,
waarin de tocht van het gezantschap zon-
der twijfel was beschreven, en de boeken
XII–XX, zijn helaas verloren gegaan. Dit
verklaart waarom de stichtingsdatum van
het republikeinse Ostia ons niet uit histori-
sche bronnen bekend is.6

Conclusie
Ostia kan zich beroepen op een lange voor-
geschiedenis, die onlosmakelijk is verbon-
den met de winning van zout aan de
Tibermonding en de parallelle ontwikke-
ling van het Forum Boarium te Rome. De
traditionele stichting van Ostia door
koning Ancus Marcius, in de late 
7de eeuw v.Chr., zal eerder de structure-
ring van een bestaande nederzetting heb-
ben betekend dan een nieuwe vestiging.
Vanaf dat moment werd Ostia omge-
bouwd tot een vooruitgeschoven handels-
post van Rome, enerzijds gericht op het
controleren van de zouthandel en ander-
zijds op grootschalige handel met Grieken
en Carthagers. Het emporium beleefde een
bloeitijd in de 6de eeuw v.Chr., maar
raakte na het einde van de Koningstijd snel
in verval. Aansluitend leidde de kustplaats
een slapend bestaan, tot de kolonie
opnieuw werd gesticht en versterkt met
een fort. 

Naar het lijkt hebben de 4de-eeuwse
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scherven uit het castrum de geleerden op
een dwaalspoor gezet waar het de stich-
ting van het republikeinse Ostia betreft.
Waarschijnlijk gaat het om (fragmenten
van) wijgeschenken uit een ouder heilig-
dom op dezelfde plek. De nieuwste op-
gravingsgegevens wijzen erop dat het 
castrum moet zijn gebouwd tussen 
300 en 275 v.Chr. Historische gegevens
suggereren een verdere inkadering tussen
292/291 v.Chr., toen de god Aesculapius
naar Rome werd gehaald maar het castrum
blijkbaar nog niet bestond, en het aanmon-
steren van een Carthaagse vloot te Ostia in
278 v.Chr. De herstichting werd waar-
schijnlijk beschreven in Boek XI van
Livius, dat niet is overgeleverd.

NOTEN
1. De relatie tussen de Via Salaria, het Forum
Boarium te Rome en het vroegste Ostia is uit-
voerig besproken door F. Coarelli, Il Foro Boario.

Dalle origini alla fine della Repubblica (Roma
1988).
2. De meest uitgebreide overlevering over de
stichting van Ostia door koning Ancus Marcius
is te vinden in Livius, Annalen I. 3 en in
Dionysius van Halicarnassus, Romeinse
Oudheden 3. 44.
3. Voor een reconstructie van de roerige tijden
die Rome en Latium doormaakten na de val
van de monarchie in 509 v.Chr., zie D.J.
Waarsenburg, Satricum, de tempels en de
Lapis, Lampas 29/1 (1996) 27–45.
4. Alle literatuur over de stichtingsdatum van
het republikeinse castrum is verzameld in F.
Zevi, Sulle fasi più antiche di Ostia, in Gallina
Zevi-Claridge (ed., 1996) 69–89.
5. Een 5de-eeuwse datering van het castrum
geeft Coarelli in zijn bijdrage I santuari, il
fiume, gli empori, Storia di Roma I (Torino 1988)
127–151. Voor de 3de-eeuwse datering zie A.
Martin, Un saggio sulle mura del castrum di
Ostia (Reg. I, x 3), in Gallina Zevi-Claridge
(1996) 19–38. Het verhaal van Aesculapius’
tocht naar Italië wordt ook verteld door de
Auctor de viris illustribus, in Aesculapii Romam
advectio; en door Ovidius in diens Metamorfosen
15. 622–744. 
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De Middellandse Zee en de Tiber: deze
twee waterwegen bepaalden de geschiede-
nis van Ostia. Voor degenen die de stad nu
bezoeken, wordt dat niet direct duidelijk.
De kustlijn is drie kilometer zeewaarts
opgeschoven en het strand vindt men in de
smoezelige badplaats Lido di Ostia. De
Tiber is in Ostia Antica slechts op enkele
plaatsen zichtbaar en dan nog met grote
moeite. Nergens kan men over de oude
kades lopen. De moderne bezoeker kan

zich slechts in gedachten een voorstelling
maken van het havenbedrijf, van de sche-
pen die vanuit het gehele mediterrane
gebied Ostia opzochten, van het laden en
lossen aan de kades en van de trekschuiten
op de Tiber. Het eigenlijke havendistrict,
Portus, ligt enkele kilometers ten noorden
van Ostia bij de luchthaven Fiumicino /
Leonardo da Vinci (afb. 1). Het is slechts

zeer ten dele opgegraven, sterk overwoe-
kerd en nauwelijks te bezoeken (een groot
deel is privé-bezit van de familie Torlonia).

Toch moet dit het startpunt zijn: het leven
van 40.000 Ostianen, onder wie mogelijk
10.000 tot 15.000 slaven, en van een onbe-
kend aantal mensen in het havendistrict
Portus, stond in de 2de eeuw n.Chr. in het
teken van de bevoorrading van Rome,
enkele tientallen kilometers stroomop-
waarts aan de Tiber. ‘Alle wegen leiden

naar Rome’: dit gold zeker voor de handel
over de Middellandse Zee. Ostia en Portus
stonden daarbij centraal. Hoe ontstond nu
de haven bij Ostia? Wat was de capaciteit
en hoe groot waren de schepen die er aan-
legden? Wat voor werk werd er verricht?
Dat zijn enkele van de vragen die in dit
artikel aan bod zullen komen.

Ostia, havenstad

Jan Theo Bakker

Afb. 1. De ligging van Ostia en Portus (uit: R. Chevallier, Ostie antique, ville et port. Paris 1986. Fig. 1).
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De schepen
De handelsschepen die naar Rome voeren
waren zeilschepen (afb. 2). De grotere
exemplaren beschikten ook over roeirie-
men, die gebruikt werden bij het binnen-
gaan en het verlaten van de haven, of bij te
geringe wind. De grootte van de schepen
werd uitgedrukt in amfora’s of in schepels
(korenmaten). Soms werd de lading opge-
slagen in grote potten die een onderdeel
van het schip zelf vormden. Een reliëf
gevonden in Portus toont dergelijke zeil-
schepen in detail. Hoe groot was nu het
merendeel van deze schepen? Om een idee

te geven van de schaal waarover wij spre-
ken: een schip met een laadvermogen van
240 ton zal ongeveer 10 meter breed en 30
meter lang zijn geweest, met een diepgang
van ruim drie meter; een schip van 450 ton
was 10 tot 12 meter breed en 35 tot 40
meter lang (afb. 3).

Het staat vast (op grond van juridische
teksten) dat de Romeinen in staat waren
schepen te bouwen met een capaciteit van
300 tot 400 ton en het is zeer aannemelijk
dat er schepen waren met een capaciteit
van meer dan 1000 ton. Technisch gezien
bestonden daar ook geen beperkingen
voor. Echter, aan grote schepen kleefden
nadelen: ze waren kostbaar om te bouwen
en bij schipbreuk was het verlies enorm.
Voorts moesten er wel havens zijn die in
staat waren de zeer grote schepen te her-
bergen. De onderwater-archeologie biedt
aanwijzingen dat zeer grote schepen (met
name voor het transport van graan)
bestonden, maar dat kleinere schepen
(70 ton of minder), met gemengde ladin-
gen, vaker werden gezien. De meeste
havens werden ingericht voor deze klei-
nere schepen, wat voor de grotere proble-
men opleverde.

Ostia: de rivierhaven
In de vroege keizertijd, vóór de bouw van
Portus, was Puteoli (Pozzuoli), in de Baai
van Napels, de voornaamste haven van
Rome. Vanhier werden goederen in kleine
schepen naar Rome gebracht, langs de kust
en over de Tiber. Daarbij werd Ostia aan-
gedaan, maar onduidelijk is in hoeverre
daar overslag plaatsvond. Sommige sche-
pen voeren direct naar Ostia, in plaats van
Puteoli, maar bij de stad was geen
beschutte baai, geen natuurlijke haven.
Aanlegplaatsen waren aangebracht aan de
oevers van de Tiber. Hier konden kleine
schepen aanleggen – tot 70 à 80 ton –, maar
grotere schepen moesten hun ankers laten
vallen voor de monding van de rivier en
werden op zee gelost door rivierschepen.
De rivier was bij Ostia 100 meter breed,

Afb. 2. Mozaïek te Ostia met schepels en een zeeschip.
Uit de tekst blijkt, dat het mozaïek ligt in een kantoor
(statio) van handelaren uit Cagliari, Sardinië.

Afb. 3. Graffiti van schepen, uit Ostia  (uit Meiggs
1973, fig. 25).
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eigenlijk te smal om comfortabel te kunnen
manoeuvreren. Bovendien werd hij steeds
ondieper door fijn zand dat hij meevoerde.
Voor de monding lag een almaar groter
wordende zandbank.

Portus: de eerste haven
Julius Caesar overwoog reeds de bouw
van een haven bij Ostia. Aangezien de
tocht van Puteoli naar Ostia niet van gevaar
ontbloot was, dacht hij ook over de aanleg
van een kanaal van Terracina (ten noorden
van de Baai van Napels) naar Rome. De
bouw van Portus werd gestart door keizer
Claudius, die daartoe extra werd aangezet
door broodrellen in Rome waarbij hij bijna
het leven liet. Het werk vond plaats in de
jaren 42–64 De haven was min of meer
rond, met een oppervlakte van 80 hectare
en een diepte van vier tot vijf meter.
Beschutting werd geboden door honder-
den meters lange pieren of golfbrekers. De
toegang tot de haven was 200 meter breed.
Aan de kades was plek voor ongeveer 250
schepen. Kanalen verbonden de haven met
de Tiber. Op grond van de hoeveelheid
verwijderde grond is berekend dat voor de
bouw voor een periode van twintig jaar
rond de 30.000 mensen en 1000 ossenspan-
nen moeten zijn ingezet.

Een grote vuurtoren op de linker pier
diende als baken in de nacht, maar ook als
herkenningspunt overdag. Hij was onge-

veer 50 meter hoog. Door Suetonius 
wordt hij vergeleken met de Pharos van
Alexandrië, maar de toren daar was meer
dan twee keer zo hoog (even hoog als een

Afb. 4. Mozaïek te Ostia met dolfijnen en de vuurto-
ren van Portus.

Afb. 5. Mozaïek te Portus, met afbeelding van een
dolfijn, schepen en de vuurtoren (uit: Becatti, Scavi di
Ostia IV. Roma 1961. Tav. 179, 120).

Afb. 6. Détail van een reliëf uit Portus. Een zeeschip
vaart langs de vuurtoren (uit: P. Baccini-Leotardi,
Scavi di Ostia IX,2. Roma 1979. Tav. 46, fig. 59).
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modern gebouw met 40 verdiepingen en
daarmee het hoogste gebouw uit de klas-
sieke oudheid). De toren in Portus had vier
étages, drie rechthoekig van vorm en één,
de bovenste, cylindrisch (afb. 4–6). De fun-
dering bestond onder meer uit een ruim
100 meter lang schip, dat ooit door
Caligula was gebruikt voor het transport
van een 25 meter hoge obelisk naar Rome.1

De onderneming van Claudius moet
gezien worden als een uitbreiding van de
havencapaciteit: het was niet de bedoeling
dat Ostia de rol van Puteoli zou overne-
men. Dat kon ook nog niet, want de
nieuwe haven bood onvoldoende veilig-
heid, mogelijk doordat het wateroppervlak
te groot was. In 62 n.Chr., toen de haven
kennelijk al gebruikt werd, gingen 200
schepen verloren in een plotseling opko-
mende storm. Toch was de haven een
belangrijke stap voorwaarts. Bovendien
was de aanleg onderdeel van een breder
programma. Claudius maakte het aantrek-

kelijk om schepen in te zetten voor het
transport van graan dat in Rome gratis
werd uitgedeeld en compenseerde verlies
door storm, zodat ook ‘s winters kon wor-
den gevaren (in hoeverre de scheepseige-
naren hierop ingingen is een andere vraag;
normaal gesproken werd alleen van maart
tot oktober gevaren). In Rome liet Claudius
de Porticus Minucia Frumentaria bouwen,
waar het graan werd uitgedeeld.

De bouw van de eerste haven van Portus
werd afgemaakt door Nero. Hij begon ook
met de aanleg van waterverbindingen van
Campanië naar Rome voor binnenscheep-
vaart. Opvallend is dat dit werk startte in
64, het jaar waarin de eerste haven van
Portus gereedkwam. Nero’s plan was
zeker niet irreëel, maar het werd door
tegenvallers niet voltooid. Wel afgerond
werd de aanleg van een haven in Antium,
ten zuiden van Ostia (de grootte lag tusen
de 25 en 60 hectare). 

Afb. 7. De haven van Portus (uit: Meiggs 1973, fig. 6).
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De tweede haven
Portus werd uitgebreid door Trajanus,
maar deze koos voor een ander beleid dan
Claudius. In de jaren 100–112 liet hij een
enorm, achthoekig bassin aanleggen achter
de haven van Claudius, landinwaarts en
volledig beschut. Dit moest dé haven van
Rome worden, die veel taken van Puteoli
zou overnemen. Het octagonale bassin is
zo groot, dat het duidelijk zichtbaar is op
een foto gemaakt door de space shuttle
Discovery. De zijden zijn circa 358 meter
lang, de oppervlakte is 32 hectare, de
diepte vijf meter (afb. 7). Het was verbon-
den met de haven van Claudius door een
50 meter brede doorgang en verbonden
met de Tiber door een 50 meter breed
kanaal. Om de 15 meter lag een travertij-
nen meerblok op de kades (de schepen leg-
den niet langs, maar loodrecht op de kades
aan, afb. 8). Het bassin, de waterwegen en
een dok telden tezamen 4000 tot 6000
meter kade voor een kleine 350 tot 400
schepen. De totale grootte van het com-
plex, inclusief de haven van Claudius,
kwam op 1.300.000 vierkante meter. Het
geheel werd Portus Uterque genoemd,
‘Beide Havens’, kortweg Portus.

Wij zijn nu terecht gekomen in de wereld
van de grote getallen. Voor de inwoners
van Rome (ongeveer een miljoen) moesten
ieder jaar ruim 20 miljoen schepels graan
ingevoerd worden, maar door het verlies
door graanziekten en knaagdieren liep dit
op tot meer dan 30 miljoen, oftewel tussen

de 200.000 en 220.000 ton. De organisatie
hiervan – en we hebben het nu alleen nog
maar over graan, niet over wijn, olijfolie,
vissaus, serviesgoed, hout, marmer, meta-
len, enzovoorts – moet zeer complex zijn
geweest. In deze omstandigheden lijkt de
veronderstelling gerechtvaardigd, dat ook
zeer grote schepen werden ingezet ten
behoeve van de bevoorrading van Rome
en dat de gemiddelde capaciteit 250 ton
was. Wij mogen aannemen, dat niet ieder
schip ogenblikkelijk gelost kon worden en
dat forse wachttijden optraden. Overigens
zal het twee à vier dagen geduurd hebben
voor een schip van 150 ton gelost was, ter-
wijl men voor een 250-tonner zes tot acht
dagen in touw was.

Onder Hadrianus (en ongetwijfeld met
zijn onverdeelde aandacht) werd Ostia in
aansluiting op het werk van Trajanus her-
bouwd. Maar de keizers beperkten zich in
deze tijd niet tot Rome en de monding van
de Tiber. Portus was niet de enige haven
dichtbij de stad. Nog twee havens, beide
met een oppervlakte van 100.000 vierkante
meter, werden ingericht: Centumcellae
(Civitavecchia), 60 kilometer ten noorden
van de Tiber, en Terracina. Beide kregen
goede wegverbindingen met Rome.
Daarnaast moesten tal van plaatsen rond
de Middellandse Zee geschikt worden
gemaakt als schuilhavens. Met name vele
havens op de route van de Egyptische
graanvloot werden verbeterd, in Zuid-
Turkije, op Rhodos, op Malta, op Sicilië en
aan de westkust van Italië.

De totale havencapaciteit moet vol-
doende zijn geweest voor Rome. Ulrich
Fellmeth gaat een stap verder en komt tot
de moeilijk te accepteren conclusie dat alle
havenbouw na Claudius qua capaciteit
overbodig was. Helaas zijn de door hem
gepresenteerde berekeningen en hypothe-
ses erg summier, maar de aangesneden
problematiek leidt wel tot nieuwe overwe-
gingen. Het is duidelijk dat de havens niet
dagelijks tot berstens toe gevuld waren
met schepen. Om te beginnen kon dit niet

Afb. 8. Een afmeerblok in de haven van Trajanus 
(uit: O. Testaguzza, Portus. Roma 1970. Pag. 170).
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gerealiseerd worden. Vele honderden
schepen zouden immers volgens nauwge-
zette tijdschema’s moeten varen én zich
daaraan moeten kunnen houden. Maar het
was ook onwenselijk. Wanneer alle havens
volledig in bedrijf waren, was de belasting
zonder twijfel nauwelijks vol te houden.
De keizers streefden naar een veilige
bovengrens, die in de praktijk waarschijn-
lijk nooit bereikt is.

Bewoners en passanten
Aanvankelijk leefde het grootste deel van
de havenarbeiders in Ostia zelf. Zij moes-
ten de Tiber oversteken en te voet naar

Portus gaan. Bij Ostia was er geen brug
over de Tiber; kleinere schepen konden
ongehinderd doorvaren naar Rome.
Daarom werden veerdiensten in het leven
geroepen. Wij kennen onder meer het
‘Gilde van de Oversteekplaats van de
Marmerarbeiders’. Dit pontje werd vooral
gebruikt door arbeiders die dagelijks naar
een marmeropslagplaats bij Portus gingen.

Tussen Ostia en Portus lag een kunstma-
tig eiland, de Isola Sacra (‘Heilig Eiland’),
omzoomd door de zee, de Tiber en het
kanaal dat Trajanus had laten aanleggen
tussen zijn haven en de Tiber. Aan het
begin van de 2de eeuw werd een brug, de
Pons Matidiae, gebouwd over het kanaal.
Het eiland kreeg zijn naam overigens pas
in de late oudheid, vanwege het grote aan-
tal kerken dat er was opgericht. Aanvan-
kelijk heette het gewoon ‘Haveneiland’.

Al vanaf het begin moeten er mensen
gewoond hebben in Portus. Hun aantal
nam gestaag toe en in de tweede helft van
de 2de eeuw waren zowel Ostia als Portus
dichtbevolkt. Portus wordt dan zelfs
omschreven als ‘de haven van de Stad, bij
de haven die men Ostia noemt’ (uiteinde-
lijk, onder Constantijn, zou het havendis-
trict een aparte stad worden). Claudius en
Trajanus lieten in Portus een paleis bou-

Afb. 9. Mozaïek te Ostia uit een kantoor van de han-
delaren uit Sabratha (niet ver van Tripolis in Tunesië).
De olifant wijst op handel in deze dieren of in ivoor.

Afb. 10. Wandschildering met het laden van een rivierschip (uit: Meiggs 1973, fig. 25).
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wen. Er waren baden, gevoed door een
aquaduct, een theater en tempels. Op de
Isola Sacra is een deel van een grote
begraafplaats blootgelegd, die een bezoek
meer dan waard is.

Portus stond van overheidswege onder
de supervisie van de Procurator Portus
Utriusque. Deze hield niet alleen toezicht
op de import (met name van graan), maar
ook op bouwactiviteiten. Voor zover het

ging om import door de keizer stond hij in
nauw contact met handelaren en scheeps-
eigenaren. Hij werd bijgestaan door een
kleine staf van klerken en boekhouders.
Andere procurators controleerden speci-
fieke onderdelen van de import,  zoals
olijfolie, lood, ijzer en dieren bestemd voor
het amfitheater (afb. 9). Regelmatig traden
conflicten op. Wanneer te weinig graan
Rome bereikte, viel de verdenking op de
graanwegers en Tiberschippers. Goederen
verdwenen spoorloos uit de opslagplaat-
sen, ondanks bewaking.

Er was veel onplezierig werk te doen. Wij

Afb. 12. Het laden en lossen in Portus (uit: Misurare la terra. Modena 1986. Pag. 167).

Afb. 13. Reliëf met de aankomst in Portus van een
schip dat leeuwen vervoert. 
(uit: Pavolini 1986, fig. 27)

Afb. 11. Tekening van een mozaïek waarop is afge-
beeld het overbrengen van amfora’s van een zeeschip
naar een rivierschip (uit: Chevallier 1986, fig. 30). 
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horen over duikers (urinatores). In een eer-
der nummer van Hermeneus heeft Fik
Meijer betoogd dat dit beroep zijn Latijnse
benaming kreeg door het trieste feit dat de
duikers last kregen van incontinentie van
de urinewegen. Vermoedelijk verrichtten
zij allerlei onderhouds- en herstelwerk-
zaamheden onderwater en net boven de
waterlijn. Voortdurend werden schepen
gelost en goederen overgebracht naar pak-
huizen en kleine rivierschepen (afb. 10 en
11). Loopplanken verbonden de schepen

met de kade. Sjouwers versleepten zakken
met graan en lichte amfora’s. Zware amfo-
ra’s konden aan een stok worden gehan-
gen en door twee mannen worden gedra-
gen, maar misschien werden hiervoor ook
hijskranen ingezet (afb. 12). Zeker is dat
mobiele kranen werden ingezet voor het
optillen van zware objecten, zoals marme-
ren sarcofagen en wilde dieren in kooien
(afb. 13). Voor het lossen van een vele ton-
nen wegende obelisk moeten uitzonderlijk
sterke kranen zijn gebouwd.

Afb. 14. Van Ostia naar Rome (uit: Meiggs 1973, fig. 1).
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In Rome en omgeving werd een beperkte
hoeveelheid exportgoederen geprodu-
ceerd, zoals serviesgoed, bakstenen, grote
vaten, terracotta sarcofagen, olielampjes en
kunstvoorwerpen. Deze productie kan
deels het gevolg zijn geweest van de nood-
zaak om schepen ballast te geven voor de
terugreis. Toch was er dikwijls geen
retourlading. In dat geval vulde een spe-
ciale groep sjouwers het ruim met zand.

Voor de matrozen was, na hun ontsche-
ping, Rome de grote trekpleister. Maar ook
in de havens waren ‘buitenlanders’ na-
drukkelijk aanwezig, als passanten en als
bewoners. Op een reliëf uit Portus zien wij
links een schip veilig de haven bereiken,
met de vuurtoren op de achtergrond.
Rechts drinkt de bemanning een slok wijn
in een kroeg. Hun verhalen zullen met
belangstelling zijn aangehoord. Over zee
bereikte veel informatie Rome en de
havens. De scheepsbemanningen en de
passagiers die met de vrachtschepen mee-
reisden, kenden het laatste nieuws: hoe het
de keizer verging op een reis door het rijk,
opstootjes in Alexandrië, een aardbeving
in Turkije.

In de havens woonden handelaren uit het
gehele rijk, van Frankrijk tot Syrië, maar
vooral uit Noord-Afrika. De laatste waren
met name betrokken bij de graanhandel
(naast Egypte was Noord-Afrika een

belangrijke graanproducent). Zij waren
actief bij het vervoer over zee, als graanwe-
gers, en bij het transport naar Rome.
Regelmatig klommen zij op tot hoge amb-
ten in het keizerlijk bestuur van de havens.
Het grootste deel van de ‘buitenlanders’
bestond echter uit slaven en vrijgelaten sla-
ven, goeddeels afkomstig uit het oostelijke,
Grieks-sprekende deel van het rijk. Dik-
wijls waren zij als kind te vondeling
gelegd en door een slavenhandelaar naar
het centrum van het rijk gebracht. Het aan-
tal oosterlingen was in Portus groter dan
in Ostia. Dit wordt treffend geïllustreerd
door de cultus van de Egyptische god
Serapis. De inscripties uit Portus die naar
de cultus verwijzen zijn in het Grieks
gesteld; de inscripties uit het Serapeum in
Ostia zijn in het Latijn.

Het transport naar Rome
Passagiers legden de afstand tussen de
havens en Rome in een aantal uren af in
tweewielige wagens, voorlopers van onze
taxi’s. Afbeeldingen daarvan bevinden
zich op de mozaïekvloeren van de Baden
van de Koetsiers (Terme dei Cisiarii, Reg. II
ii 3), vlak achter de ingang van de opgra-
vingen van Ostia. Ook goederen werden
over de weg vervoerd, maar hiervoor werd
toch vooral de Tiber gebruikt. Soms
gebeurde dit met kleine zeilschepen, die
ook gebruik maakten van roeiriemen.
Maar de stroom was eigenlijk te sterk om
tegenin te roeien. Bovendien is de Tiber
een meanderende rivier (afb. 14), waar-
door de wind over bepaalde delen van het
traject altijd uit de verkeerde richting
kwam. Daarom werden vooral trekschui-
ten ingezet. Aan een mast bij de boeg werd
een touw vastgebonden. Op een jaagpad
langs de Tiber trokken slaven de schepen
naar Rome.

De goederen werden na aankomst in
Rome gelost in een havendistrict ten zui-
den van de Aventijn, het Emporium . Het is
geen toeval dat juist in de tijd van Trajanus
dit district bouwkundig verbeterd werd.

Afb. 15. Reliëf uit Portus met het lossen van wijnam-
fora’s. Rechts zien we mogelijk de douane (uit:
Meiggs 1973, Pl. 26).
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Het gebied bevatte niet alleen een aantal
grote opslagplaatsen, maar ook een
enorme afvalhoop bestaan-de uit louter
scherven van miljoenen 
amfora’s: de Monte Testaccio (ten westen
van de Pyramide van Cestius). Deze
‘Schervenberg’ heeft een omtrek van één
kilometer en is 30 meter hoog. Hij ontstond
gedurende de keizertijd en werd opge-
bouwd tot het midden van de 3de eeuw.

Het grootste deel van de amfora’s was
gebruikt voor het transport van olijfolie uit
Baetica (Andalusië, in Zuid-Spanje). Alleen
al vanuit dit gebied werd jaarlijks onge-
veer zes miljoen kilo olijfolie naar Rome
vervoerd. De olie werd geproduceerd aan
de oevers van de Guadalquivir, in de om-
geving van Cordoba en Sevilla. Haven-

VERANTWOORDING VAN DE 
AFBEELDINGEN
Afbeeldingen 2, 4 en 9 zijn dia’s van de auteur;
afbeeldingen 5, 6, 8, 13 en 15 zijn afkomstig uit
het dia-archief van de Rijksuniversiteit Leiden.

NOOT
1. De obelisk werd opgesteld in de circus op de
Vaticaanse heuvel en kende daarna een bewo-
gen geschiedenis. Na de brand van Rome in 64
vonden vele Christenen, onder wie de apostel
Petrus, hier de dood. De circus en vooral ook de
obelisk werden een vereerde plaats, in de oud-
heid, voor middeleeuwse pelgrims en eigenlijk
tot op de dag van vandaag. In 1586 werd de
obelisk over een afstand van 225 meter ver-
plaatst naar het Sint Pietersplein. De oorspron-
kelijke positie is aangegeven door een stenen
plaat met inscriptie in het plaveisel van de
Piazza dei Protomartiri, ten zuiden van de Sint
Pieter.
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installaties waren aanwezig in Cadiz. De
Spaanse amfora’s, met een karakteristieke
ronde vorm, werden intact naar de afval-
hoop gebracht en daar in stukken gesla-
gen: het was een goedkope verpakking
voor het transport, die na gebruik werd
weggegooid.

De amfora’s zijn een economisch archief,
door de aanwezigheid van stempels, graf-
fiti en geschilderde teksten. Wij lezen wat
het gewicht was van een lege amfora
(meestal rond de 30 kilo) of van de inhoud
(circa 70 kilo). De namen van de handela-
ren in en eigenaren van de olijfolie zijn
opgetekend. De teksten waren onder meer
aangebracht ten behoeve van de douane en
betalingen noodzakelijk bij het invoeren.
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Wat wij vandaag weten over de gilden van
Ostia is gebaseerd op literaire bronnen,
inscripties en archeologisch materiaal.
Bekend is, dat deze collegia, in modern
onderzoek meestal gilden genoemd, in het
Romeinse Rijk in groten getale aanwezig
waren, en dat zij als een belangrijk onder-
deel van de Romeinse maatschappij wer-
den beschouwd.

Er zijn maar weinig bronnen uit Ostia
over het ontstaan van de gilden. Het leeu-
wendeel van de inscripties en van het
archeologische bewijsmateriaal bestaat uit
vondsten uit de 2de eeuw n.Chr. en later.
Vooral de regeringen van Hadrianus
(117–138) en van Antoninus Pius
(138–161), ook voor het overige een bloei-
tijd voor Ostia, zijn vertegenwoordigd in
de vormgeving van de hoofdkwartieren
van de gilden, de scholae. De architectoni-
sche omvang en inrichting variëren al naar
gelang het aantal leden, hun rijkdom, en
de rijkdom en sociale status van de patro-
nus, altijd een zeer vermogend man van
hoog maatschappelijk niveau.

Het grootste gilde dat wij kennen uit
Ostia was dat van de fabri tignuarii, de tim-
merlieden. Dit bouwgilde had een leden-
lijst (album) van ongeveer 350 personen.
Ter vergelijking: enkele van de kleinste
hadden niet meer dan tien leden, bijvoor-
beeld de lenuncularii (binnenschippers).
Aan de hand van de namen op de verschil-
lende ledenlijsten kunnen wij vaak de
sociale status van de leden bepalen. De
meerderheid lijkt uit vrijgelatenen te
bestaan, hoewel sommige lijsten ook sla-
ven vermelden. Deze slaven werkten even-

wel vooral in overheidsdienst. De gilden
waren ook een sociaal vangnet voor indivi-
duen die anders tussen wal en schip zou-
den raken. Hoewel vrijgelatenen, en soms
ook slaven, in staat waren om geld te spa-
ren uit hun nering en op die manier
invloed konden verkrijgen, konden zij
nooit over de voordelen van het Romeinse
burgerrecht beschikken. Zij hadden geen
mogelijkheid om in staatszaken te parteci-
peren. Een gilde kon in dit opzicht een
soort sociaal vangnet zijn waar hun aan-
zien voor iets stond. 

In Ostia zijn tot nu toe ruim veertig gil-
den geïdentificeerd. We mogen echter ver-
onderstellen, dat dit aantal in werkelijk-
heid groter was. Algemeen wordt
aangenomen dat de gilden in vier catego-
rieën kunnen worden verdeeld, gebaseerd
op hun hoofdfunctie: begrafenisgilden,
religieuze en sociale gilden, en gilden van
beroepsuitoefenaren. Deze laatste groep
kan weer in zes sectoren worden onder-
scheiden1: 
1) graanvervoer en verwante dienstverle-
ning
2) handel
3) transport
4) ambachten
5) overheid
6) priestercolleges
De gilden in de Oudheid zijn niet verge-
lijkbaar met onze moderne vakbonden, die
het als hun eerste taak zien om de belan-
gen van hun leden tegenover de werkge-
vers te behartigen. Integendeel, de werkge-
ver was de steun en toeverlaat die zij
nodig hadden en vereisten, om in staat te

De gilden van Ostia

Elisabeth K. Semprini
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zijn een openbare positie in de maatschap-
pij in te nemen. De werkgevers waren vaak
een aanzienlijk deel van de gilden, en
bekleedden de hoogste bestuursfuncties
erin. Om zo’n functie uit te oefenen was
een aanzienlijk persoonlijk vermogen ver-
eist: men moest betalen voor verjaardags-
partijen, religieuze feesten en andere jaar-
lijks terugkerende festiviteiten. Daarbij
kwam nog de inrichting en renovatie van
de schola. De leden droegen bij met een
maandelijkse contributie.

Verdere financiële ondersteuning was
echter vereist. Dus verschaften de patroni
de gilden steun in de vorm van geldschen-
kingen, diners en status, waar tegenover
zij duidelijk zichtbare tekens van dank en
respect verwachtten.

Sommige inscripties vermelden lijsten
van geschenken die door de patronus aan
een gilde werden gegeven, en in ruil daar-
voor werd zijn verjaardag met veel plicht-
uitingen en feestelijkheden gevierd. Zijn
naam werd ook vermeld op geschenken
als bijvoorbeeld een portret van de keizer,
voor iedereen zichtbaar dus. De werkgever
was op deze manier niet de opponent van
de leden/werknemers, maar hij was een
noodzakelijk onderdeel van het bestaan
van het gilde.

Het sociale aspect van het gilde was een
belangrijk onderdeel van het dagelijkse
leven van de leden. Zij kwamen regelmatig
bij elkaar voor vergaderingen en feestelijke
maaltijden; hiervan zijn helaas geen schrif-
telijke getuigenissen bewaard.

Wat de gilden vooral kenmerkte was het
gevoel van gelijkheid dat tussen alle leden
heerste, dit in scherpe tegenstelling tot de
Romeinse maatschappij in het algemeen.2

Dit betekende dat een Romeinse burger
openlijk op voet van gelijkheid kon verke-
ren met een vrijgelatene, zonder bang te
hoeven zijn voor statusverlies. De leden-
lijsten laten zien dat een zekere hiërarchi-
sche opbouw wel degelijk binnen de gil-
den aanwezig was, hoewel deze meer op
duur van het lidmaatschap gebaseerd lijkt

te zijn geweest  dan op de maatschappe-
lijke positie of de rijkdom van een lid.3 Dit
betekende, dat de voorzitter even goed een
vrijgelatene als een Romeins burger kon
zijn, als hij maar lang genoeg lid was.

Het godsdienstige leven was een belang-
rijk onderdeel van alle Romeinse gilden.
De als zodanig geïdentificeerde scholae dra-
gen sporen van de aanwezigheid van alta-
ren en van ruimtes voor verering. Elk gilde
had zijn eigen persoonlijke beschermgod
(genius), en vereerde daarnaast natuurlijk
de keizer. 

Hoe herkent men een gildenhuis?
Hoewel de scholae zeer sterk verschillen in
grootte en uiterlijk, hebben zij een aantal
typerende overeenkomsten. Het meest
extravagante gildenhuis is misschien wel
de bekende Schola del Traiano (Reg. IV v
15), van het gilde van de scheepseigenaren,
gelegen in het westelijke deel van Ostia
(afb. 1). Hier treffen we de meeste kenmer-
ken van de scholae aan. Voor de volledig-

heid moet vermeld worden dat sporen van
bassins voor water, heiligdommen en win-
kels ook buiten de gildenhuizen in Ostia
voorkomen, maar dat de combinatie van
deze kenmerken in één gebouw duidelijk
wijst op een schola. Achterin de Schola del
Traiano ligt een groot triclinium, een eetzaal
voor vergaderingen en feestelijke maaltij-

Afb. 1. Kaartje van Ostia met de belangrijkste bespro-
ken gebouwen: 1 - Schola del Traiano (Reg. IV v 15), 2 -
Schola van de stuppatores (Reg. I x 4).
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den (afb. 2-A). Zalen van deze
omvang typeren een gildenhuis,
en worden veel minder vaak in
andere gebouwen aangetroffen,
maar zij kunnen een probleem
zijn voor de identificatie van een
gebouw als gildenhuis: soortge-
lijke kamers waren aanwezig in
de villa’s van rijke families. 

Aan de andere kant is de identi-
ficatie van een gildenhuis ook op
andere onderdelen dan een grote
eetzaal gebaseerd. In de Schola del
Traiano was in hetzelfde achter-
huis een heiligdom, iets wat niet
alle gildenhuizen binnen de
muren hadden. Altaren en
andere sporen van godsdienstige
activiteit worden dan in de
directe omgeving van een
gebouw aangetroffen.
Gemakkelijke toegang tot de
wateraanvoer was ook van
wezenlijk belang, zowel voor
godsdienstige redenen als voor
het bereiden van maaltijden. Als
men binnenkomt door de voor-
hal van de Schola del Traiano 
(afb. 2-B), verschijnt een grote
binnenhof met een bassin dat
zich bijna over de hele lengte van
de binnenhof uitstrekt (afb. 2-C).
Uit andere gildenhuizen zijn ook
sporen van keukens bekend, een
fenomeen dat niet in alle open-
bare gebouwen bekend is. Als
men de gildenhuizen be-kijkt,
valt op dat in de meeste gevallen
een rij onderling toegankelijke
ruimtes direct tegen de buiten-
muren ligt. Deze ruimtes konden
worden gebruikt voor de ver-
koop of opslag van goederen – of
voor de productie ervan. Zeer
duidelijk aanwezig zijn deze
ruimtes in het gildenhuis van de
stuppatores (touwslagers), vlakbij
het forum (Reg. I x 4, afb. 1 en 3).

Afb. 2. De Schola del Traiano (uit: Scavi di Ostia I, tavv. 7 en 12): A  -
eetzaal, B  - voorhal, C - bassin op de binnenhof.
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De directe nabijheid van de hoofdstraten
van Ostia – Cardo, Decumanus en Via della
Foce – is in dit verband belangrijk. Het
grootste deel van de gildenhuizen ligt

vlakbij deze drie verkeersaders. Hier kon-
den zij imponeren door hun indrukwek-
kende architectuur, en natuurlijk waren
hier ook hun winkels, gemakkelijk bereik-
baar voor het kooplustige publiek. Een
goede locatie dus ook voor zakendoen, als
men de aanzienlijke handelsactiviteiten in
die periode in aanmerking neemt.

(Vertaling T.L. Heres)
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3. Meiggs (19732) Chapter 14.

Afb. 3. De schola van de stuppatores (uit: Scavi di Ostia
I, tav. 7).
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Ostia had twee gezichten. Enerzijds was
het een kleine en aantrekkelijke stad, ver-
geleken bij Rome. Aan het begin van de
3de eeuw werd het zelfs een ‘zeer lieflijke
stad’ genoemd, mede door de aanwezig-
heid van het strand. In de nabijheid daar-
van woonden de beter gesitueerden. Het
was voorts een gelukkige omstandigheid
dat het havendistrict Portus enkele kilome-
ters noordelijker was gebouwd. Door de
grote afstand tot Rome bleven Ostia nade-
len van de metropolis bespaard. Niet voor
niets vluchtte keizer Commodus ten tijde
van een pestepidemie in Rome naar
Laurentum, niet ver van Ostia. Hoe snel
het landschap en de sfeer kunnen verande-
ren na het verlaten van Rome weet ieder-
een die met het boemeltje Rome-Ostia Lido
heeft gereisd.

Anderzijds was Ostia een – naar antieke
maatstaven – grote stad, die onder invloed
stond van Rome. De hoofdstad kon niet
bestaan zonder havensteden, zonder olijf-
olie, wijn, graan, hout, enzovoorts. De
opslagplaatsen langs de Tiberoevers in
Ostia en aan de kades in Portus waren van
een zo groot belang, dat het noodzakelijk
werd geacht brandweermannen uit Rome
in de havenstad te stationeren: ter bescher-
ming van de pakhuizen, maar natuurlijk
ook van de rest van de stad. Het begin van
iedere brand moest ogenblikkelijk de kop
worden ingedrukt, ook wanneer het ging
om de appartementen van de havenarbei-
ders, de gildegebouwen, of de openbare
voorzieningen. Een grote stadsbrand zou
funeste gevolgen hebben voor Rome.

In dit artikel zal een ander aspect van het

belang van Ostia voor Rome besproken
worden: niet de doorvoer van graan naar
Rome, maar de betrokkenheid van de kei-
zer bij de lokale graanvoorziening. Dit zal
gedemonstreerd worden aan de hand van
de bakkerijen te Ostia. De relatie tussen de
bakkers en de keizerlijke graanvoorziening
vereist enige uitleg. Daarvoor moeten wij
een kort bezoek brengen aan Rome.

Het bakkersgilde in Rome
In Rome ontvingen 150.000 tot 200.000
mensen maandelijks vijf schepels gratis
graan van de keizer. Hij schiep door zijn
vrijgevigheid een band met zijn onderda-
nen. Armenzorg speelde hier geen rol, het
graan was eerder een relatiegeschenk.
Over deze uitdelingen heeft veel inkt
gevloeid, maar vreemd genoeg hebben
weinigen zich afgevraagd hoe de ontvan-
gers, dikwijls bewoners van huurkazernes,
van hun graan brood maakten. Het lijkt
uitgesloten dat de talrijke appartementen
in Rome beschikten over eigen handmaal-
stenen en oventjes. Men denke alleen al
aan het brandgevaar. De Nederlandse
jurist Boudewijn Sirks heeft aannemelijk
gemaakt dat de keizer regelingen trof met
bakkers voor het maken van brood van het
gratis graan. Hij liet dit niet over aan de
ontvangers (het ‘brood’ in Juvenalis’
beroemde sneer ‘brood en spelen’ moet
derhalve letterlijk worden genomen, het is
geen parafrase van ‘graan’). Wij moeten
ons voorstellen dat de gerechtigden op
gratis graan in feite goedkoper brood kre-
gen. Hoe ging dit in zijn werk?

Plaats van uitdeling van het graan was de

De graanvoorziening en de bakkers

Jan Theo Bakker
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Porticus Minucia Frumentaria, niet ver van
de tegenwoordig door bussen zo ge-
plaagde Largo Argentina. De gerechtigden
kregen het graan in de Porticus in handen
en brachten het naar een bakker of, wat
aannemelijker lijkt, verschenen in de
Porticus en werden geregistreerd, waarna
sjouwers het graan transporteerden. De
keizer sloot contracten met de bakkers.
Aanvankelijk werden overeenkomsten
opgesteld met individuele bakkers. In
Rome was dit aan het einde van de 1ste
eeuw v.Chr. gedaan met M. Vergilius
Eurysaces; het curieuze graf van deze bak-
ker, met zijn raadselachtige cilinders wel-
haast een ‘folly’ (afb. 1) ligt nog steeds
naast de Porta Maggiore. Vanaf Trajanus
volstond een contract met het corpus pisto-
rum, het ‘lichaam’ of, op z’n middeleeuws,
‘gilde’ van de bakkers. Wanneer de ont-

vangers hun brood bij een bakker afhaal-
den, betaalden zij alleen voor het maken
van het brood en niet voor het graan.

Maar hoe wist een bakker dat hij een
gerechtigde op gratis graan tegenover zich
had, aan wie hij een lagere prijs in reke-
ning moest brengen? Zijdelings lijken wij
hier iets over te horen. In noodsituaties,
wanneer de broodprijs omhoog schoot,
kon het voorkomen dat de keizer mensen
hielp die niet tot de rechthebbenden op het
gratis graan behoorden. Zo vertelt
Suetonius over Augustus:

Wanneer er problemen waren met de voedsel-
voorziening verkocht hij dikwijls graan voor
een lage prijs, en soms verschafte hij het gratis,
per persoon, en hij verdubbelde het aantal geld-
bonnen.

Het is zeer wel denkbaar dat deze geld-
bonnen de waarde van het graan vertegen-
woordigden en dat men het brood
betaalde met echt geld én een geld-bon.
Duidelijk is, dat Augustus iets moest doen
voor de verwerking: wat moesten de tijde-
lijke ontvangers van gratis graan, die nor-
maal gesproken brood kochten voor de
volle prijs, in hemelsnaam doen met vijf
schepels graan?

Regelingen moeten ook zijn getroffen
voor de in Rome gestationeerde brand-
weermannen en soldaten, en voor de tal-
rijke keizerlijke slaven (vermoedelijk
bestond circa eenderde van de bevolking
van Rome uit slaven, dat wil zeggen tussen
de 300.000 en 350.000 mensen, waarvan
een aanzienlijk deel toebehoorde aan de
keizer).

Bakkerijen in Rome
In Rome werd, in de eerste eeuwen van
onze jaartelling, het brood bereid in
pistrina: bedrijven waarin het graan gema-
len, het deeg gekneed en het brood gebak-
ken werd. In de stad zelf zijn geen resten
aangetroffen van dergelijke maalderijen-

Afb. 1. Zijkant van het graf van M. Vergilius
Eurysaces te Rome. De ronde gaten zijn nog steeds
niet bevredigend verklaard (bovenaanzicht van
kneedmachines?) (foto J.Th. Bakker).
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bakkerijen. In de latere oudheid werden
het malen en bakken ten dele gescheiden
activiteiten. In dat geval vond het malen
plaats met waterkracht. Resten van door
waterwielen aangedreven maalstenen zijn
gevonden in de Thermen van Caracalla en
op een helling van de Gianicolo bij de
American Academy (de korte klim in de
richting van de Fontana Paola maakt direct
duidelijk dat deze helling steil genoeg was
voor het aandrijven van waterwielen). Het
water voor de laatstgenoemde maalderij
– met 12 maalstenen – werd aangevoerd
door een aquaduct. Een soortgelijk com-
plex, bekend als de Barbegal – met 16 maal-
stenen –, is aangetroffen bij Arles in Zuid-
Frankrijk. Dergelijke commerciële
toepassingen van waterkracht namen een
grote vlucht aan het einde van de 2de en in
de 3de eeuw. De archeologen en historici
tasten nog steeds in het duister naar de
oorzaken van deze ontwikkeling.

Op een bepaald moment in de 4de eeuw
waren er in Rome tussen de 250 en 275
bakkerijen. Een onbekend aantal werd
bevoorraad door watermolens. Overigens
dient men te bedenken dat de grootte van
deze bakkerijen zeer verschillend kan zijn
geweest en voorts dat het aantal direct
gerelateerd was aan het inwonertal, met
andere woorden, dat het sterk gewisseld
moet hebben.

Het Heiligdom van Silvanus
In Ostia zijn drie opslagplaatsen voor
graan gevonden en zeven of misschien
acht bakkerijen. In een van de bakkerijen
werd een heiligdom blootgelegd dat bij de
interpretatie van het bakkersbedrijf een
sleutelrol vervult. Het staat bekend als het
Heiligdom van Silvanus.

Het Heiligdom van Silvanus is een smal
en donker vertrekje, achterin een door toe-
risten veel bezochte bakkerij, het Huis met
de Maalstenen (Caseggiato dei Molini, Reg. I
iii 1, gelegen naast het nog bekendere Huis
van Diana, vlakbij het Forum). Het
gebouw werd gedeeltelijk opgegraven in

1870 door Carlo Ludovico Visconti, in een
tijd dat Ostia nog toebehoorde aan de
paus, destijds Pius IX. Opgravingsversla-
gen van dit eerste onderzoek zijn er nau-
welijks. In de kantoren van de opgravings-
directie kunnen enkele tientallen regels
worden gevonden in de Giornale di Roma,
naast een korte briefwisseling met het
Vaticaan. Hieruit kan worden opgemaakt
dat het heiligdom gezien is en weer werd
volgestort met aarde, maar meer ook niet.
Kort na de afsluiting van de opgravingen
werd de pauselijke staat teruggebracht tot
de huidige Vaticaanstad. Ostia behoorde
vanaf dat moment tot de nieuwe staat
Italië.

We horen pas weer iets over het heilig-
dom in 1909, wanneer Rodolfo Lanciani
vertelt dat bij de opgraving was gebleken
dat ‘ongeveer vijftig bronzen en zilveren
beeldjes van huisgoden bij het altaar en op
de grond lagen’. Deze spectaculaire vondst
wordt vreemd genoeg verder nergens
genoemd. De verklaring hiervoor lijkt te
worden geboden door een opmerking van
de Franse archeoloog Jerome Carcopino uit
1910:

Een reden voor C.L. Visconti om geen al te luid-
ruchtige publiciteit te geven aan zijn opgravin-
gen in dit gebied was de zaak G...
Aantekeningen Lanciani: ‘Vele objecten werden
gestolen (G...) en verkocht in Napels’. De volle-
dige naam van deze onkiese inspecteur wordt
genoemd in de aantekeningen van Monsieur
Lanciani; hij onttrok zich aan strafvervolging
door te vluchten.

De door Carcopino genoemde notities van
Lanciani zijn (nog) niet gevonden, zodat
de naam van de inspecteur onbekend blijft.

De definitieve opgraving van de bakkerij
en het heiligdom vond plaats in de jaren
1913–1916, onder leiding van Guido Calza.
Vastgesteld kon worden dat het gebouw
aan het einde van de 3de eeuw door brand
was verwoest en dat de puinhopen nooit
waren opgeruimd. Op de muren van het
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heiligdom werden wandschilderingen aan-
getroffen van historische personages en
godheden. Zij werden vrijwel allemaal cor-
rect benoemd door Calza, die echter niet
tot een verdere interpretatie kwam. Veel
archeologen hebben het heiligdom sinds-
dien bezocht. Sommige deden een voorstel
voor datering van de schilderingen, maar
niemand ging in op de vraag waarom de
figuren waren afgebeeld en wat het ver-
band was met de bakkerij.

In de jaren tachtig en negentig heeft een
groep Nederlandse archeologen, aange-
vuld met een jurist, een begin gemaakt met
de publicatie en interpretatie van deze en
andere bakkerijen, en van het heiligdom
(Bernard Meijlink, Thea L. Heres, Eric
Moormann, Jan van Dalen, Boudewijn
Sirks en de auteur).

Caracalla en Alexander
Een korte beschrijving van het heiligdom is
hier op zijn plaats. De voornaamste god-
heid is de bosgod Silvanus. Hij werd afge-
beeld aan de buitenzijde van het heiligdom
(naast de ingang) en nogmaals achterin
(afb. 2). De laatste schildering bevindt zich
thans in het museum van Ostia. Blijkens
een nu verloren tekst werd de schildering
aangebracht na een droomverschijning.
Aan een onbekend iemand, naar wij
mogen aannemen werkzaam in de bakke-
rij, was Silvanus of, zoals wij zullen zien,
de keizer, in een droom verschenen. De
schildering kan gedateerd worden in de
jaren 210–215.

Andere personages werden later toege-
voegd. Door middel van een houten schot
werd een voorvertrekje gecreëerd. Hierin

Afb. 2. Het Heiligdom van Silvanus. Blik op de oostmuur met paard (links) en achterin links Augustus-
Alexander (foto ICCD E40770).
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zijn diverse paarden en de Dioscuren afge-
beeld. Achterin het heiligdom staat een
altaar, voor enkele nissen. Op de vloer ligt
een zwart-wit mozaïek van een offerknecht
met een bijl. Op de rechtermuur, naast
Silvanus, ziet men de resten van één of
meer figuren. Op de linkermuur zien wij
achtereenvolgens Augustus, Harpocrates,
Isis, Annona, Fortuna, een figuur met
hoorn des overvloeds (een Genius?) en
Alexander de Grote.

Naast Silvanus bevindt zich de duidelijk
leesbare graffito:

Calpurnius, nachtwaker uit de afdeling van
centurio Ostiensis, uit het zevende cohort, tij-
dens de regering van Caracalla, X

Calpurnius, een brandweerman die 
‘s nachts met een fakkel door de stad
patrouilleerde, wenste Caracalla met de 
‘X’ tien nieuwe regeringsjaren toe (‘Ten
more years’, zouden de Amerikanen nu
zeggen). Hij liet nóg een tekst na, op de
tegenoverliggende muur, en aan de hand
daarvan kan worden vastgesteld dat de
toegevoegde figuren niet later zijn aange-
bracht dan 25 april 215. Graffiti van nacht-
wakers zijn overigens ook aangetroffen in
een wachtpost van brandweerlieden in
Trastevere (helaas niet toegankelijk voor
het publiek). Hun werk in de schaars ver-
lichte straten was niet van gevaar ontbloot,
zoals blijkt uit teksten als ‘Alles is goed
afgelopen’.

De toegevoegde taferelen moeten als
volgt worden begrepen. Augustus en
Alexander de Grote verwijzen naar keizer
Caracalla. Deze was in 214, op zesentwin-
tigjarige leeftijd, vertrokken naar Egypte.
Onderweg werd hij gegrepen door een
Alexander-manie, die uitvoerig wordt
beschreven door Dio, Herodianus en bij de
Scriptores Historiae Augustae. Hij gaf onder
meer bevel dat overal in het rijk afbeeldin-
gen moesten worden aangebracht, waaruit
moest blijken dat hij een nieuwe Alexander

was. Dergelijke afbeeldingen werden
opgesteld tot op het Capitool en getuigden
niet altijd van goede smaak: het kwam
voor dat de ene helft van een kop
Alexander weergaf en de andere Caracalla. 

Aan Caracalla’s bevel werd ook door de
bakkers in Ostia gehoor gegeven. De bak-
kers bedankten de keizer voorts voor het
uitdelen van gratis graan. Annona is de
personificatie van de gratis graanuitdelin-
gen. In haar rechterhand heeft zij de zoge-
naamde tessera frumentaria, een houten
bordje op vertoon waarvan men het graan
ontving. De kind-god Harpocrates en Isis
verwijzen naar het graan uit Egypte, een
keizerlijk domein. Het slagen van de oogst
in Egypte was van groot belang: wanneer
de Nijl niet voldoende buiten zijn oevers
trad, kon dit rampzalige gevolgen hebben
voor de gerechtigden op gratis graan in
Rome. Het graan werd naar Rome ver-
voerd door een vloot die vertrok vanuit
Alexandrië. De gevaren van het transport
over de Middellandse Zee zijn evident.
Vandaar de aanwezigheid van de
Dioscuren, die in Ostia werden vereerd als
beschermgoden van de scheepvaart.

Fundamenteel voor een juist begrip van
het heiligdom is, dat ook bakkers in de
havenstad voor de keizer moeten hebben
gewerkt. Uit inscripties blijkt dat Ostia 
– net als Rome – een bakkersgilde kende,
dat ten tijde van Commodus zelfs begun-
stigd werd door de prefect van de graan-
voorziening te Rome. Het moet, net als het
gilde in Rome, in het leven zijn geroepen
om het sluiten van contracten met de kei-
zer eenvoudiger te maken (overigens zijn
in de westelijke helft van het Romeinse rijk
alleen in Rome en Ostia gilden van bakkers
gedocumenteerd).

De leden van het gilde, waartoe de eige-
naar van het Huis met de Maalstenen
behoorde, moeten in ieder geval brood
hebben gebakken voor de brandweerlie-
den in Ostia (enkele honderden) en voor
de keizerlijke slaven, die ook in havenstad
talrijk moeten zijn geweest. Hoeveel kei-
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zerlijke slaven er in Ostia waren is niet
bekend. Mogelijk waren er in de stad
10.000 tot 15.000 slaven op een totale
bevolking van 40.000. Hoeveel slaven van
die 10.000 tot 15.000 van de keizer waren is
niet te zeggen. Er waren in ieder geval ook
veel niet-keizerlijke slaven.

Moeten we nog een stap verder gaan?
Wijst de afbeelding van Annona erop dat er
ook in Ostia uitdelingen van gratis graan
waren, of heeft deze verwijzing slechts
betrekking op Rome? Onder meer met
deze vraag in het achterhoofd werd het
onderzoek naar de bakkerijen gestart.

Bakkerijen in Ostia
Bij aanvang van het onderzoek waren in
Ostia twee bakkerijen-maalderijen bekend:
het reeds genoemde Huis met de Maalste-
nen en Maalderij (Reg. I xiii 4) in het zui-
den van de stad. Na raadpleging van de
opgravingsverslagen en plattegronden, en

na inspectie van de gebouwen liep dit aan-
tal op tot zeven of acht (afb. 3). Aan de lijst
werden toegevoegd:
- een compleet verdwenen bakkerij bij het
museum
- het Huis met de Ovens (Caseggiato delle
Fornaci), naast de brandweerkazerne; deze
bakkerij werkte hoogstwaarschijnlijk,
onder meer, voor de brandweerlieden in
de kazerne
- Huis I ix 2, ten noorden van het Huis met
het Lararium (Caseggiato del Larario)
- het Huis met het Houten Balkon
(Caseggiato del Balcone Ligneo), ten zuidwes-
ten van het Huis met de Maalstenen
- het Huis met de Cisterne (Casa della
Cisterna), nog iets verder naar het zuiden,
aan de andere kant van de Decumanus
Maximus
- onzeker blijft de functie van het half
opgegraven Huis II viii 9, ten oosten van
de Grote Horrea.

Afb. 3. De geïdentificeerde bakkerijen van Ostia (tekening J.Th. Bakker):
A - verdwenen bakkerij bij het museum, B - Huis met de Maalstenen, C - Huis I ix 2, D - Huis met het Houten
Balcon, E - Huis met de Cisterne, F - Maalderij I xiii 4, G - Huis met de Ovens.
1 - Forum, 2 - Grote Horrea, 3 - Theater, 4 - Brandweerkazerne, 5 - Zijweg van het Pakhuis (Semita Horreorum).
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Inrichting van de bakkerijen
De bakkerijen hebben uiterlijk en in tech-
nisch opzicht veel met elkaar gemeen. Zij
beslaan steeds een groot oppervlak van
tussen de 640 en 1525 vierkante meter.

Gemiddeld stonden er mogelijk negen
zware maalstenen in, die werden aange-
dreven door muilezels of paarden. Een
zandlopervormig bovendeel werd rondge-
draaid over een klokvormig onderdeel
(afb. 4 en 5). Beide delen waren verbonden
door een houten constructie, die met de
grootste zorg tot stand werd gebracht. Een
raakvlak tussen de delen was er namelijk
niet. Het graan werd tot meel gemalen op
het punt waar de afstand tussen de twee
delen die van een graankorrel was. Was de
afstand groter, dan bleven er te veel zeme-
len over, was de afstand kleiner, dan werd
het graan verbrand. Geen wonder dat zich
in het Huis met de Maalstenen een tim-
mermanswerkplaats bevond, die was
gespecialiseerd in het instellen van maal-
stenen. Een terracotta reliëf met timmer-
manswerktuigen is nog steeds aanwezig
bij de ingang van hun werkplaats.

Eenvoudige machines, aangedreven door
dieren of slaven, werden ook gebruikt voor
het kneden van het deeg (afb. 6). Het zijn
grote bakken, waarin een as met houten
bladen werd rondgedraaid. Bladen waren
ook bevestigd in gaten in de zijkant van de
bakken zelf. Het deeg werd gekneed door
het langs elkaar heen draaien van de bla-
den. De vloeren in de vertrekken met
maalstenen en kneedmachines hadden
vanzelfsprekend ernstig te lijden. Ze wer-

Afb. 4. Maalderij I xiii 4, vertrek met maalstenen 
(foto J.Th. Bakker).

Afb. 5. Reconstructie-
tekening van een maal-
steen. 
Catillus - zandlopervor-
mig bovendeel, dat
wordt rondgedraaid over
een Meta - klokvormig
onderdeel 
(uit: J.P. Adam, La con-
struction romaine. Paris
1984. Fig. 735).
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den daarom bedekt met basaltblokken,
dezelfde die als wegdek dienden. Soms
zijn er hoefafdrukken in gesleten, door het
eindeloze rondlopen van de dieren. Steeds
zijn in de bakkerijen diverse bassins aan-
wezig, want water werd in grote hoeveel-
heden gebruikt, onder meer als drinkwater
voor de dieren en bij de bereiding van het
deeg.

Het brood werd gebakken in enorme koe-
pelvormige ovens, met een binnendiame-
ter van tussen de 3.50 en 5 meter. Hun
werking is vergelijkbaar met de velen van
ons zo vertrouwde pizza-ovens: het hout
werd in de koepel geplaatst, niet in een
compartiment eronder. De grote oven in
het Huis met de Maalstenen, in 1996
opnieuw blootgelegd door de opgravings-
directie, toont aan de binnenkant horizon-
tale groeven, die heel goed het gevolg kun-

nen zijn van het draaien van één of meer
roosters, waarop het brood rustte (afb. 7).

Een vergelijking met de talrijke, veel
bekendere bakkerijen in Pompeii maakt
duidelijk dat de Ostiaanse bedrijven meer
industrieel van aard waren. De bakkerijen
in Campanië moeten eerder huiselijke
bedrijfjes worden genoemd. Gemiddeld
stonden hierin drie tot vier maalstenen,
zeer dicht op elkaar. In Ostia staan de ste-
nen veel verder van elkaar, in grote, goed
geventileerde hallen (afb. 8). De eerste
etage behoorde regelmatig ook tot het
bedrijf. Hiervandaan kon men het graan
via houten buizen naar de vultrechter van
de maalstenen leiden. Opvallend zijn twee
enorme bogen in de centrale ruimte van
het Huis met de Maalstenen, bogen van
een omvang die in de privé-architectuur
hoogst ongebruikelijk is. Interessant is dat
deze bakkerij architectonische overeen-
komsten vertoont met de bakkerij in het
Huis met de Ovens. Bepaalde oplossingen
waren kennelijk zo goed bevallen, dat ze
werden gekopieerd.

Overigens is meestal niet bekend waar
het brood over de toonbank ging.
Maalderij I xiii 4 heeft vele winkeltjes, bij
de overige bakkerijen ontbreken die. Wij
moeten ons overigens niet voorstellen dat
men iedere ochtend vers brood haalde. Het
huidige witbrood van de schappen van de
supermarkt gaat na enkele dagen tinten
groen en blauw vertonen, ondanks het

Afb. 6. Huis met de Maalstenen. vertrek met kneed-
machines (foto: J.Th. Bakker).

Afb. 7. Huis met de Maalstenen. Resten van de oven.
Twee groeven getuigen mogelijk van het ronddraaien
van roosters, waar het brood op lag 
(foto: J.Th. Bakker).

Afb. 8. Huis met de Maalstenen. De grote hallen 
(foto: J.Th. Bakker).
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gebruik van conserveringsmiddelen.
Ambachtelijk gebakken brood blijft dik-
wijls veel langer goed, zo is de auteur ver-
zekerd door mensen die thuis brood bak-
ken. Het kan op een gegeven moment hard
worden, wat wordt verholpen door het te
bevochtigen.

Waterkracht werd in Ostia niet ingezet
voor het malen. In de stad zijn wel diverse
waterwielen aangetroffen, maar deze dien-
den een ander doel: ze werden aangedre-
ven door slaven en brachten grondwater
omhoog, dat werd gebruikt in badgebou-
wen.

Voor de productiecapaciteit van de maal-
stenen kunnen ruwe schattingen worden
gemaakt. Een maalsteen in Pompeii lijkt
voor ongeveer 90 mensen gedraaid te heb-
ben. Een door water aangedreven maal-
steen kon vermoedelijk tussen de 320 en
690 mensen bedienen. De productie van de
maalstenen te Ostia zal hier tussenin heb-
ben gelegen, misschien moeten we denken
aan 225 mensen. Dit betekent dat er in de
2de eeuw ongeveer 178 maalstenen moe-
ten hebben gedraaid, in tenminste 20 bak-
kerijen. In de zeven of acht aangetroffen
bakkerijen draaiden 60 tot 65 maalstenen.
Hierbij moet bedacht worden dat ongeveer
twee-derde van de stad is opgegraven.

Vreemde datering
De datering van de inrichting van de aan-
getroffen bakkerijen roept de nodige vra-
gen op. Meer dan de helft van alle gebou-
wen die men nu ziet in Ostia werd ge-
bouwd tijdens de regering van Hadrianus,
in aansluiting op de uitbreiding van Portus
door Trajanus. In deze tijd moeten dus ook
veel bakkerijen ge- of herbouwd zijn, maar
van de nog herkenbare bakkerijen is alleen
Maalderij I xiii 4 toe te wijzen aan de
periode Trajanus-Hadrianus (eerste helft
2de eeuw).

De overige nog herkenbare bakkerijen
werden pas later geïnstalleerd, op diverse
momenten tussen de regering van
Antoninus Pius (midden 2de eeuw) en de

Severische periode (rond 200 AD), dikwijls
in Hadriaanse gebouwen die oorspronke-
lijk een andere functie hadden. Frappante
voorbeelden zijn het Huis met de Cisterne
en het Huis met de Ovens. De eerste bak-
kerij werd ingevoegd in de resten van een
imposante Hadriaanse structuur. Na enig
puzzelwerk zal de bezoeker rond de oven
de plattegrond herkennen van een enorme
octagonale hal met absiden, mogelijk ooit
de vestibule van een badgebouw. In Rome
worden parallellen gevonden in de Domus
Flavia op de Palatijn, en in de Thermen van
Caracalla en Diocletianus. Een goede
parallel is ook de vestibule van de Piazza
d’Oro in de Villa Hadriana (maar de hal in
Ostia was groter). Het Huis met de Ovens
werd ingericht in Hadriaanse winkels. Dit
is vreemd, aangezien het meer dan waar-
schijnlijk is dat in dit gebouw het brood
voor de brandweermannen werd gebak-
ken. Zij waren gelegerd in de brandweer-
kazerne, naast de bakkerij. De kazerne is
Hadriaans, de bakkerij niet. Ten tijde van
Hadrianus werd het brood voor de brand-
weerlieden kennelijk elders gebakken.

Middenin de stad
Het heeft er dus alle schijn van dat er na
Hadrianus iets bijzonders is gebeurd ten
aanzien van de bakkerijen. Deze gedachte
wordt bevestigd door een analyse van hun
ligging. Een blik op de plattegrond leert,
dat er een opvallende concentratie is in het
centrum van de stad, en dan met name ten
oosten van het Forum. De grote uitzonde-
ringen zijn het Huis met de Ovens (waar-
van de positie werd bepaald door de
brandweerkazerne) en vooral Maalderij 
I xiii 4, de enige Trajaans-Hadriaanse bak-
kerij.

In dit monumentale deel van de stad had-
den de bakkers niets te zoeken, zo zou
men zeggen. De lawaaiige bedrijven,
waarin slaven en soms veroordeelde mis-
dadigers ploeterden, stonden in laag aan-
zien en moeten gezocht worden in de min-
dere delen van de stad. Daarvan is in Ostia
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geen sprake. De Decumanus werd, vlak
voor hij het Forum bereikte, geflankeerd
door twee bakkerijen: het Huis met het
Houten Balkon en het Huis met de
Cisterne. Dit is wel de laatste plaats waar
men bakkerijen verwacht. Veel later zou de
situatie hier in overeenstemming worden
gebracht met het representatieve karakter
van de straat, door de oprichting van een
klein brongebouw en van een grote, deco-
ratieve absis. Aan andere straten was de
invloed van de bakkerijen merkbaar: een
duur woonhuis werd tot bordeel ver-
bouwd en er verschenen bars en restau-
rants.

De verklaring van het fenomeen is snel
gevonden: de concentratie bakkerijen
bevindt zich dicht bij de Grote Horrea, één
van de grootste opslagplaatsen voor graan
in Ostia. Wij lijken getuige te zijn van ratio-
nalisatie, economische vereenvoudiging,
van het bakkersbedrijf. Kennelijk was het
praktischer of goedkoper wanneer de bak-
kerijen dichtbij de grondstof lagen.

De Grote Horrea
De bouw van de Grote Horrea (Grandi
Horrea, Reg. II ix 7) werd in de 1ste eeuw
gestart tijdens de regering van Claudius en
voortgezet onder Nero. Meer dan een
eeuw later vonden verbouwingen plaats
onder Commodus en de Severische kei-
zers. Uiteindelijk kon er tussen de 5.660 en
6.960 ton graan in worden opgeslagen, vol-
doende voor het brood van tenminste
14.000 mensen gedurende een jaar.

Op grond van de grootte, de kwaliteit en
de complexiteit van het gebouw is ver-
moed dat het eigendom was van de keizer.
Deze gedachte wordt bevestigd door het
onderzoek naar het Huis met de Maalste-
nen (met daarin het Heiligdom van
Silvanus, waarin de keizer centraal staat):
deze bakkerij stond direct met het pakhuis
in verbinding, door middel van een over-
kapping van de straat die er tussen ligt.
Ook de ligging van het pakhuis, vlakbij het
Forum, wijst in deze richting. Men moet

bedenken dat Ostia in de tijd van Claudius
veel minder inwoners had dan in de 2de
eeuw. De stad moet enige gelijkenis heb-
ben vertoond met Pompeii en kende nog
niet of nauwelijks huurkazernes. Het
kolossale pakhuis moet de nodige indruk
hebben gemaakt. Dit lijkt een bewust effect
te zijn, zoals onlangs ook – onafhankelijk
van het Nederlandse onderzoek – is
betoogd door Filippo Coarelli.

Het belang van het gebouw blijkt voorts
uit de naam van de straat die er langs liep
(de enige straat in Ostia waarvan de
antieke naam bekend is): Semita Horreorum,
dat wil zeggen Zijweg van het Pakhuis.
Deze weg liep van de Tiber tussen het
Huis met de Maalstenen en het pakhuis
door. Verder naar het zuiden liep hij langs
Maalderij I xiii 4. Zo werd dit buitenbeen-
tje, zowel in datering als ligging, toch met
de groep rond het pakhuis verbonden.

Behalve het Huis met de Maalstenen en
Maalderij I xiii 4 werden tenminste vier
andere bakkerijen vanuit dit pakhuis
bevoorraad: het Huis met de Cisterne en
het Huis met het Houten Balkon, beide ten
zuidwesten van het pakhuis gelegen; een
verdwenen bakkerij bij het museum; het
Huis met de Ovens; misschien een bakkerij
pal ten oosten van het pakhuis. In deze zes
bakkerijen moeten circa 54 maalstenen
gedraaid hebben. Indien een maalsteen in
Ostia inderdaad voor ongeveer 225 men-
sen meel produceerde, dan was de totale
opbrengst van deze bakkerijen voldoende
voor ongeveer 12.000 mensen.

Gratis graan in Ostia?
Zo is duidelijk geworden dat er in Ostia
brood werd geproduceerd met graan van
de keizer voor (tenminste) 12.000 mensen.
Ging het hier uitsluitend om keizerlijke
slaven en een paar honderd brandweerlie-
den? Of kende Ostia, evenals Rome, uitde-
lingen van gratis graan, dat verwerkt werd
door de leden van het bakkersgilde?

Het sluitend bewijs dat er in de haven-
stad uitdelingen van gratis graan waren is
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niet geleverd. Dat zou ook alleen kunnen
met behulp van een inscriptie (iets meer
dan tien inscripties uit Rome verwijzen
naar de uitdelingen daar), of van een juri-
dische of literaire tekst (maar deze teksten
noemen Ostia zelden of nooit). De hypo-
these dat er uitdelingen waren, is naar de
mening van de auteur echter goed te ver-
dedigen.

De Grote Horrea lijkt zeer bewust bij het
stadscentrum te zijn gebouwd, om de
goedgeefsheid van de keizer te benadruk-
ken. Indien het pakhuis alleen voor zijn
slaven was bestemd, is het moeilijk voor-
stelbaar dat hij het bij het Forum liet bou-
wen en dat naar dit pakhuis een belang-
rijke straat werd genoemd. Het wekt in dat
geval voorts bevreemding dat onder latere
keizers veel bakkerijen die alleen voor sla-
ven werkten, werden getolereerd in het
stadscentrum en zelfs de Decumanus moch-
ten ontsieren. Ook is in dit geval niet goed
te begrijpen waarom Maalderij I xiii 4,
gelegen aan de Zijweg van de Horrea,
bevoorraad werd vanuit de Grote Horrea:
deze bakkerij ligt in het zuiden van de
stad, ver weg van de Tiberkades, waar de
keizerlijke slaven actief waren. Tenslotte
impliceert een aantal van 12.000 of 14.000
keizerlijke slaven een veel hoger aantal sla-
ven en dus een veel hoger aantal inwoners
van de stad dan tot nu toe is aangenomen.

Het ligt voor de hand dat eventuele uit-
delingen van gratis graan in Ostia werden
ingesteld door Claudius, de bouwer van
de Grote Horrea. Op vele manieren verbe-
terde hij de graanvoorziening, niet in de
laatste plaats door de bouw van Portus. De
waarheid was in ieder geval bekend aan 
de man aan wie in een droom de bosgod
Silvanus of misschien zelfs keizer
Caracalla verschenen was. Hij kreeg
instructies het heiligdom opnieuw in te
richten. Binnen korte tijd stond het gehele
heiligdom in het teken van de keizercultus
en werd Caracalla nadrukkelijk bedankt
voor het verstrekken van gratis graan.
Tijdens het onderzoek naar de bakkerijen-

maalderijen in Ostia zijn veel andere vra-
gen opgekomen. Wat waren de werkom-
standigheden van de slaven? Hoe was het
met hun gezondheid gesteld (meer recente
bronnen vermelden de ‘molenaars-kuch’,
een hoest ontstaan door de voortdurende
aanwezigheid van meelstof in de lucht).
Hoe dikwijls kwam het voor dat veroor-
deelde misdadigers in bakkerijen te werk
werden gesteld? Waren bakkerijen regu-
liere penitentiaire inrichtingen?

Het zijn vragen die ons uiteindelijk dich-
ter bij de dagelijkse realiteit van de 2de
eeuw zullen brengen. In het restaurant
direct ten westen van het Huis met het
Houten Balkon werd een metalen ‘honden-
halsband’ gevonden, bestemd voor een
slaaf, met de tekst: ‘Houd mij vast opdat ik
niet vlucht; ik ben op de vlucht’. De keizer
liet het brood voor weinig geld over de
toonbank gaan – de makers van het brood
betaalden er een hoge prijs voor.
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Most Romans lived in cramped, dark apartment
buildings called Insulae
(CD-Rom Ancient Lands, Microsoft Corp. 1994)

Apartment amenities and services were few
and far between. Most of the population, one
must assume, lived in two rooms without bene-
fit of formal kitchens or latrines.
(A.G. McKay, Houses, Villas and Palaces in the
Roman World, London 1975 p. 93)

Bovenstaande citaten zijn typerend voor
de voorstelling en waardering van de grote
appartementcomplexen (insulae) zoals we
die in handboeken over Romeinse architec-
tuur of het dagelijks leven in de Oudheid
tegenkomen. De meeste voorbeelden van
insulae zijn in Ostia te vinden, omdat deze
stad geleidelijk werd verlaten en daardoor
niet, zoals bijvoorbeeld Rome, in latere
eeuwen bij voortduring is herbouwd. Het
negatieve imago van de insulae, vooral
gebaseerd op enkele passages in de antieke
literatuur, wordt daarom nogal eens op
Ostia geprojecteerd. Daarbij wordt voorbij-
gegaan aan de grote diversiteit aan wonin-
gen en de kwaliteit van het wonen in deze
stad. Zo worden de insulae steevast tegen-
over de atriumhuizen van Pompeii
geplaatst, waarbij de vergelijking altijd in
het voordeel van de laatste uitvalt. Maar
vergeten wordt dat Ostia net als Pompeii
ook domus, ‘eengezinswoningen’, kende,
en dat er behalve kleine, donkere twee-
kamerwoningen ook grote en luxe apparte-
menten in de insulae te vinden zijn 
(12 kamers zijn geen uitzondering!). In het

volgende willen we daarom een idee
geven van de grote verscheidenheid in
oppervlakte en inrichting van woningen en
appartementen in Ostia, om het al te nega-
tieve beeld wat bij te stellen.

Ostia, Pompeii en Herculaneum
Op het eerste gezicht lijkt Ostia, net als
Pompeii en Herculaneum, bij uitstek
geschikt te zijn als bron voor onze kennis
over wonen in de Romeinse wereld. Bij
nadere beschouwing blijken insulae echter
veel minder prijs te geven dan de vele res-
ten aanvankelijk doen vermoeden. Door de
aard van de conservering is het in een stad
als Pompeii veel gemakkelijker om de
archeologische resten hun verhaal te laten
vertellen over de mensen die er hebben
gewoond. Daar zijn immers behalve de
kamers met hun wand- en vloerdecoratie
ook veel vondsten gedaan die iets zeggen
over de bewoners en de activiteiten die in
de verschillende kamers plaatsvonden.

Dat is in Ostia heel anders. Als er al
vondsten zijn gedaan tijdens de grote
opgravingscampagne aan het einde van de
jaren dertig, toen veel insulae opnieuw aan
het licht kwamen, zijn die vaak slecht of
helemaal niet geregistreerd, zodat nu vaak
niet meer bekend is waar ze vandaan kwa-
men. De opgravers hadden namelijk grote
haast, omdat het ‘openluchtmuseum Ostia’
een van de hoogtepunten moest worden
op een in 1942 te houden (maar als gevolg
van de oorlog nooit gerealiseerde)
Wereldtentoonstelling. Bovendien zijn er
door de loop van de geschiedenis van de
stad ook veel minder vondsten te verwach-

Wonen in de havenstad
Domus en insulae in Ostia

Nathalie de Haan
Stephan T.A.M. Mols
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ten. Ostia is niet, zoals Pompeii en
Herculaneum, in één klap verwoest, maar
is lange tijd bewoond geweest. De bewo-
ners zijn geleidelijk aan weggetrokken. Ze
hebben hun huizen niet hals over kop ver-
laten, maar namen bij het vertrek alle
bezittingen mee die hun de moeite waard
leken.

Het gevolg hiervan is dat niet een mo-
mentopname is bewaard, zoals in Pompeii
en Herculaneum. In die steden kan in veel
gevallen de situatie van vlak voor de uit-
barsting van de Vesuvius tamelijk nauw-
keurig worden gereconstrueerd, omdat de
meeste bezittingen nog in de huizen aan-
wezig zijn. Het pakket van vulkanisch
materiaal dat de steden door de
Vesuviusuitbarsting eeuwenlang bedekte,
heeft zelfs voorwerpen van organisch
materiaal geconserveerd, zoals hout, dat
bij andere opgravingen zelden wordt aan-
getroffen. De kwaliteit en diversiteit van
de vondsten vormen een zeer belangrijke
informatiebron voor vragen over het dage-
lijks leven en de bewoners van deze ste-
den.

In Ostia zijn de vondstomstandigheden
veel minder rooskleurig. Hier is juist
sprake van een zogenaamde negatieve
selectie: alle vondsten die in de moderne
tijd worden gedaan, betreffen voorwerpen
die zijn achtergebleven, omdat men het
niet de moeite waard vond ze mee te
nemen. Of het toeval helpt ons een handje,
zoals bij kostbaarheden die zijn achtergela-
ten omdat ze te goed waren opgeborgen.
Het zal duidelijk zijn dat deze factoren niet
meer dan een fragmentarisch beeld aan
vondsten opleveren, dat daarom nauwe-
lijks als aanvulling op onze kennis van de
bewoningsgeschiedenis van Ostia kan die-
nen. 

Wonen vóór de tijd van de insulae
Er is zeer weinig bekend over de woningen
in Ostia in de Republikeinse tijd. Van
gebouwen in duurzame materialen vóór
de 2de eeuw v.Chr. zijn nagenoeg geen

resten teruggevonden. Vanaf het eind van
de 2de eeuw v.Chr. tot in de 1ste eeuw
n.Chr. werden verschillende grote huizen
met een atrium en een peristylium opgetrok-
ken, het type woningen waarvan er in
Pompeii zoveel zijn bewaard. Resten van
drie kleine atriumhuizen zijn in Ostia
teruggevonden in Regio I ix 1, gelegen aan
de straat die er in de moderne tijd naar
genoemd is (Via delle Casette Repubblicane).
Dat is echter alles wat ons rest van de
woningen uit deze periode, een magere
oogst.

Om toch ontwikkelingen in de wooncul-
tuur vanaf de 1ste eeuw n.Chr. te kunnen
volgen, moeten we wederom de hulp van
Pompeii en Herculaneum inroepen.
Verwacht mag worden, dat de veranderin-
gen die zich in de laatste decennia van het
bestaan van deze steden hebben voorge-
daan, ook in Ostia hebben plaatsgevonden.
In de laatste fase van het bestaan van
Pompeii en Herculaneum kwam de
nadruk in de huizenbouw steeds meer bij
het peristylium te liggen. Vertrekken die
oorspronkelijk onlosmakelijk met het tradi-
tionele huistype waren verbonden, zoals
het atrium en het tablinum, werden daar
steeds minder belangrijk, en bleven soms
zelfs geheel achterwege. Zoals we nog zul-
len zien, heeft deze ontwikkeling ook in
Ostia haar sporen achtergelaten.

Een andere verandering, waarvan we in
Herculaneum de oudste sporen aantreffen,
is het ontstaan van een soort flatgebouw.
Niet lang voor de uitbarsting van de
Vesuvius werd in deze stad in de zoge-
naamde Insula Orientalis II een complex
van appartementen, verspreid over ten-
minste vier bouwlagen, opgetrokken. Deze
nieuwe manier van bouwen had vermoe-
delijk te maken met een toename van de
bevolking: door ruimtegebrek was men
genoodzaakt de hoogte op te zoeken.

Nagenoeg in dezelfde tijd (de laatste
decennia van de 1ste eeuw) zien we dit
fenomeen ook in Ostia. Vanaf de tijd van
Traianus en Hadrianus was er zelfs sprake
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van een enorme bouwactiviteit, met in de
woningarchitectuur een nadruk op dit
soort appartementencomplexen van ver-
schillende verdiepingen (afb. 1). Reden
hiervoor was de toename van de havenac-
tiviteiten in de stad, eerst door de aanleg
van de haven van Claudius, maar vooral
door de opening van de haven van
Traianus. De toevloed van mensen die
daarmee gepaard ging, maakte grote
infrastructurele ingrepen noodzakelijk.
Om al die nieuwelingen een plaats te kun-
nen bieden, moest een groot aantal wonin-

gen worden gebouwd en wegens de
geringe ruimte die hiervoor beschikbaar
was, moest men wel de hoogte in.

De steeds betere beheersing van de
bouwtechniek met Romeins beton, het opus
caementicium, maakte hiervoor de weg vrij.
Aan weerszijden van een gestorte kern van
beton, die het dragende deel van de muur
vormde, werden ‘schillen’ van rechtgehou-
wen natuursteen of baksteen gemetseld.
Deze schillen hadden nauwelijks een con-
structieve functie, maar dienden slechts
om de muren een vlak oppervlak te ver-

Afb. 1. Reconstructie-tekening van het Huis van Diana (Reg. I iii 3–4).
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schaffen. Het toenemende gebruik van
baksteen in Ostia, waarmee veel economi-
scher kon worden gebouwd, hielp de
grootscheepse nieuwbouw te versnellen.
Het merendeel van de oudere huizen met
atrium en peristylium werd in deze tijd
afgebroken om ruimte te scheppen voor de
nieuwe insulae.

De insula: oude visies en nieuw onder-
zoek
Vanaf het moment dat voor het eerst ap-
partementencomplexen zijn opgegraven, is
er door archeologen veel over geschreven.
Niet alles daarvan is even goed gefun-
deerd. Dat heeft verschillende redenen.
Naar onze mening heeft het allereerst te
maken met de context waarbinnen de
meeste appartementencomplexen zijn
opgegraven, de tweede helft van de jaren
dertig van deze eeuw. Het hoofd van de
opgravingen in Ostia in die tijd, Guido
Calza, heeft in verschillende artikelen dui-
delijk gemaakt, hoe goed de Romeinse
appartementencomplexen in Ostia als
voorbeeld konden dienen voor de woning-
bouw in de tijd van het fascistische regime
in Italië. Nu nog zijn in Garbatella, een
volkswijk in het zuidwesten van Rome,
flats te zien waarvoor gebouwen in het
antieke Ostia model hebben gestaan 
(afb. 2). De film Una Giornata Particolare
van Ettore Scola is grotendeels in een der-
gelijk modern complex van appartementen
opgenomen. De voorbeeldfunctie van de
insulae van Ostia, waar Calza zo de nadruk
op heeft gelegd, heeft ongetwijfeld tot een
enigszins verkeerd beeld van de antieke
voorbeelden geleid.

Behalve deze voorbeeldfunctie voor de
moderne woningbouw heeft ook een ander
aspect een belangrijke rol gespeeld bij de
beeldvorming over de appartementencom-
plexen in Ostia, namelijk de schriftelijke
bronnen waarin insulae ter sprake komen.
Sinds de tweede helft van de 19de eeuw is
men op zoek naar archeologische vondsten
die de woonblokken, zo uitdrukkelijk

genoemd bij vooral de schrijvers Iuvenalis
en Martialis, kunnen illustreren. Al tijdens
de genoemde grote opgravingscampagne
meende men die in Ostia gevonden te heb-
ben. Omdat beide schrijvers zich niet erg
positief uitlaten over de insulae, hebben
ook de appartementencomplexen in Ostia
een nogal negatief imago gekregen. Je kon
er maar beter niet wonen, en, als het dan
toch moest, liefst onderin, want hoe hoger
je kwam, des te kleiner waren de eenheden
en bovendien onhygiënischer.

Maar kunnen schriftelijke bronnen die op
de volkswijken van de stad Rome betrek-
king hebben zo maar worden gebruikt
voor de situatie in Ostia, en moeten we
niet juist oppassen deze auteurs te
beschouwen als commentatoren van alle-
daagse situaties? Zijn ze in hun satire en
ironie niet vooral beschrijvers van het bui-
tensporige en bijzondere? Bovendien, bij
andere schrijvers horen we andere gelui-
den. Volgens Cicero (Pro Caelio 17) werden
soms hoge huren betaald voor een appar-
tement in een insula. Die hoge prijs moet
enigszins in verhouding tot de geboden
luxe hebben gestaan. En de architect
Vitruvius, die een handboek over architec-
tuur schreef, laat zich veel positiever uit

Afb. 2. Garbatella, Piazza Pietro Romano, Uffizio per le
Case Popolari (foto: S.T.A.M. Mols).
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over insulae. Dit kan met zijn beroepstrots
te maken hebben, maar als de antieke
waardering voor insulae niet unaniem
negatief blijkt, zegt dat ook iets over de
antieke werkelijkheid waaraan wordt gere-
fereerd.

Kunnen we er achter komen hoe de 
insulae er in werkelijkheid hebben uitge-
zien, zowel wat de architectuur betreft als
in hun aankleding, en kunnen we iets zeg-
gen over hoe ze functioneerden? Vragen
als deze kunnen alleen beantwoord wor-
den door een nauwkeurige analyse te
maken van alle resten van gebouwen en
hun inrichting en aankleding. Een aanzet
tot een dergelijke manier van onderzoek is
gegeven door een team onder leiding van
de hoogleraar Joh. Boersma (Vrije
Universiteit, Amsterdam), die een voor-
beeldige publicatie heeft verzorgd van één
huizenblok in de stad. Hierin wordt gecon-
cludeerd dat er alleen zicht kan worden
verkregen op de wooncultuur van Ostia,
wanneer de door hen gebruikte methode
op grotere schaal wordt toegepast. Pas dan
zijn meer algemene interpretaties en con-
clusies mogelijk, die steunen op een veel
groter aantal woningen. Dan ontstaat wel-
licht ook de mogelijkheid iets meer te ver-
tellen over de mensen die in Ostia woon-
den.

In de lijn van het onderzoek van Boersma
cum suis wordt nu een analyse gemaakt
van blok III x in Ostia, waarvan de archi-
tectuur is bestudeerd onder leiding van
Thea L. Heres en de decoratie door
Stephan Mols. Het is daarbij nuttig geble-
ken ook alle archiefstukken die verband
houden met de opgraving en met latere
restauratiewerkzaamheden erbij te betrek-
ken. Hierin wordt namelijk informatie van
onschatbare waarde gegeven over de wijze
waarop gebouwen tijdens de opgraving
zijn aangetroffen. Ook worden restauraties
vermeld, die na rampen als overstromin-
gen van de Tiber en wolkbreuken zijn uit-
gevoerd.

Ins en outs van de insulae
De insulae hebben alle gemeen dat ze zijn
gebouwd in meer dan twee bouwlagen;
deze zijn in verschillende wooneenheden
ingedeeld. Ze waren in tegenstelling tot de
atriumhuizen veel meer naar buiten toe
geopend via grote raamopeningen, die uit-
keken op straat. De meeste muren waren
opgebouwd in opus caementicium met twee
schillen in baksteen. Vaak wordt gedacht
dat de bakstenen in de façades altijd zicht-
baar waren, maar vele daarvan vertonen
nog resten, hoewel vaak schaars, van
bepleistering. Hier en daar zijn hierop zelfs
kleuren bewaard gebleven.

Ook van binnen waren de huizenblokken
veelal voorzien van gedecoreerde wanden,
waarbij allerlei variaties voorkwamen, van
een eenvoudige decoratie in enkele kleu-
ren op een dun laagje kalkmelk (vergelijk-
baar met onze latex) tot een centimeters
dikke pleisterlaag met kleurrijke wand-
schilderingen. Overeenkomende wandde-
coraties in verschillende appartementen
van een en hetzelfde complex doen ver-
moeden dat deze in opdracht van de ver-
huurder bij de bouw zijn aangebracht. Dit
is vergelijkbaar met ons bouwbehang,
maar dan wel van een betere kwaliteit. Een
voorbeeld is te vinden in de Tuin-Huizen
(Case a Giardino, Reg. III ix). De apparte-
menten verschillen sterk in omvang en
vorm, hoewel ze vaak zijn gebouwd rond
een gang die van de voordeur naar de
belangrijkste kamer achterin leidt. Op de
lange zijden van die gang kwamen dan de
andere woonvertrekken uit. Verder zijn
weinig karakteristieken te geven. Soms,
zoals in de Case a Giardino (afb. 3), lagen 
2 x 2 appartementen met de rug tegen
elkaar, maar in grotere complexen waren
de wooneenheden rondom een centrale
hof gebouwd. Zodoende kregen de wonin-
gen niet alleen licht en lucht van de straat,
maar ook vanuit de hof. Bovendien kon in
de hof water worden gehaald, dat er in
grote bekkens werd opgevangen.

Vaak wordt beweerd dat de hoger gele-
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gen woningen binnen de insulae de min-
dere waren: kleiner en minder luxe inge-
richt. Hoe hoger hoe armoediger, is het
idee. Uit een passage bij Vitruvius blijkt
echter dat hoger gelegen appartementen
vanwege het uitzicht als aantrekkelijk wer-
den beschouwd (De architectura II 8, 17).
Ook archeologische gegevens wijzen in een
andere richting. Zo beschikt een ruim
appartement op de bovenverdieping van
het Flatgebouw van de beschilderde
gewelven (Insula delle Volte Dipinte, Reg. III
v 1) over een keuken, een eigen toilet en
een aparte badkamer. In het Flatgebouw
van Serapis (Caseggiato del Serapide, Reg. III
x 3) ligt op de tweede verdieping nog een
restant van een zwart-wit mozaïek, en een
kamer van het Flatgebouw van de wagen-
menners (Caseggiato degli Aurighi, Reg. III x
1), eveneens op de tweede verdieping, is
beschilderd met een wanddecoratie die
niet onderdoet voor die in het appartement
op de begane grond. Een grondig onder-
zoek van alle bovenverdiepingen zou nog
meer voorbeelden van kostbare decoraties
kunnen opleveren. Er mag echter niet wor-
den vergeten dat juist de bovenste verdie-
pingen van de insulae die nog bewaard
zijn, niet meer overdekt zijn. Regen en
wind hebben hier vrij spel gehad en heb-
ben mogelijk heel wat decoraties verwoest.

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat
de insulae niet per definitie de behuizing
voor de minder bedeelden waren. Luxe en
minder luxe complexen lijken elkaar te
hebben afgewisseld, zonder dat daarvoor

overigens aparte wijken binnen de stad
kunnen worden aangewezen: arm en rijk
woonden in dezelfde straten. Dit fenomeen
lijkt zich niet alleen in Ostia te hebben
voorgedaan, maar in alle antieke steden,
die daarmee een grote tegenstelling vor-
men met moderne steden waarin verschil-
lende sociale groepen in verschillende
buurten wonen.

De domus: continuïteit en verandering
Algemeen gangbaar is de opvatting dat
Ostia vanaf het midden van de 3de eeuw
n.Chr. zijn belangrijke rol als havenstad
aan het nabijgelegen Portus verliest, en dat
vanaf dat moment het verval van de stad
inzet. Gaandeweg zou het merendeel van
de insulae in onbruik zijn geraakt. Grote
delen van de stad zouden niet meer zijn
bewoond. Door afbraak van insulae kwam
er meer ruimte in de stad en sindsdien
werden er weer domus, ‘eengezinswonin-
gen’, gebouwd.

Hierbij kunnen wel wat kanttekeningen
worden geplaatst. Het lijkt weinig aanne-
melijk dat alleen de élite in een soort
spookstad zou achterblijven: het was juist
de élite die steunde op een netwerk van
clientes en veelal direct belangen had bij de
haven en de handelsactiviteiten. Boven-
dien is het niet zo dat de domus van de 4de
eeuw zo maar uit de lucht komen vallen:
ook in de 2de eeuw, de tijd waarin de
bouw van insulae een grote vlucht nam,
werden er nog steeds domus gebouwd,
zoals bijvoorbeeld het Huis van de Muzen

Afb. 3. Plattegrond van een verdieping van de Tuin-Huizen (Case a Giardino, Reg. III ix) (Uit: Sear 1989, afb. 73).
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(Reg. III ix 22) een huis dat ten onrechte
vaak tot de insulae wordt gerekend.
Kennelijk is er steeds de behoefte geweest
om sociale verschillen ook ruimtelijk uit te
drukken.

We zagen al een verandering in de woon-
huizen van Pompeii en Herculaneum in de
1ste eeuw n.Chr., waarbij het accent van
het atrium naar het peristylium verschoof.
In de 2de-eeuwse
domus van Ostia is het
atrium zelfs geheel
verdwenen. Overi-
gens is dat niet ken-
merkend voor Ostia.
Het betreft een ont-
wikkeling die alge-
meen in Romeinse
huizen vanaf deze
tijd is vastgesteld.

De ‘domus uit de 4de
eeuw’ zijn voor een
deel directe voortzet-
tingen van deze 2de-
eeuwse peristylium-
huizen. Bij dit soort
huizen – en de wonin-
gen die in de 3de en
4de eeuw werden
gebouwd – werden de
eisen van verregaande
eenvormigheid en
streng doorgevoerde
symmetrie van de
vroegere atriumhuizen
losgelaten. De duide-
lijke veranderingen in
vorm hebben ertoe
geleid dat de laat-
antieke domus van
Ostia en andere plaat-
sen in scherp contrast
worden gesteld met
de eerdere atriumhui-
zen in Pompeii.

Het al te zeer bena-
drukken van formele
verschillen verhult 

echter de overeenkomsten in gebruik en
aankleding van de huizen. Een meer func-
tionele benadering toont aan dat de ver-
schillen helemaal niet zo groot zijn als op
het eerste gezicht lijkt. Een analyse van de
inrichting van de verschillende ruimtes
van het huis, zoals de afmetingen, de kost-
baarheid van de decoraties, de afsluitbaar-
heid (en dus privacy) van kamers, de licht-

Afb. 4. Plattegrond van het privé-bad van het Huis van de Dioscuren 
(Reg. III ix 1) (uit: T.L. Heres, Paries. Amsterdam 1982. Fig. 84) A= apodyterium;
F= frigidarium (koud badvertrek); T= tepidarium (warm badvertrek); c= caldarium
(zeer warm badvertrek); B= badkuip; E= eetzaal.



val en looproutes
binnen het huis,
maakt vaak een
reconstructie moge-
lijk van de activitei-
ten die in vertrek-
ken plaatsvonden.
Ook in de domus
van Ostia zijn dui-
delijk zones aan-
wijsbaar die een
open karakter had-
den en waar ieder-
een toegang had,
zoals vroeger het
atrium. Kostbare
marmerdecoraties
en wandschilderin-
gen benadrukken
het representatieve
karakter van deze ruimtes, die bedoeld
waren om de bezoeker te imponeren,
zowel de clientes, als de lieden uit dezelfde
sociale kringen als de huiseigenaar, de
amici. Voor de ontvangst van deze laatsten
waren bovendien luxe salons en eetzalen
ingericht, sommige zelfs met vloerverwar-
ming. Het Huis van de Dioscuren (Reg. III
ix 1) beschikte over een grote eigen badin-
richting, die uit vijf vertrekken bestond
(afb. 4). De aankleding was zeer luxueus:
vloeren, wanden en badkuipen waren met
kostbaar marmer bekleed (afb. 5). Ook het
niveau van de voorzieningen was hoog:
drie vertrekken hadden zowel vloer- als
wandverwarming, en het koude badver-
trek (frigidarium) en zeer warme vertrek
(caldarium) hadden elk twee kuipen. Dit
bad was naar alle waarschijnlijkheid niet
alleen voor huiselijk gebruik bestemd,
maar had behalve een hygiënische en
recreatieve ook een representatieve functie:
hier werden gasten uit de eigen sociale
laag ontvangen. Bij verschillende schrijvers
lezen we over de gewoonte onder leden
van de elite om voor het diner gezamenlijk
een bad te nemen. Een dergelijk gebruik is
voor dit privé-bad aannemelijk, te meer

omdat direct naast het bad een grote eet-
zaal ligt.

Ook de fonteinen en nymphaea (kunstma-
tige watergrotten), die in een groot aantal
domus te vinden zijn, waren bedoeld om de
rijkdom van de huiseigenaar te etaleren.
Dit verschijnsel in de binnenhuisarchitec-
tuur kennen we ook uit huizen uit
dezelfde tijd in Noord-Afrika: juist in
waterarme gebieden was het immers een
teken van grote welstand, wanneer kost-
baar water voor ‘Spielerei’ werd gebruikt.
Bijna protserig is het nymphaeum van het
Huis van Amor en Psyche (Reg. I xiv 5) te
noemen, dat meer dan een derde van de
totale benedenverdieping in beslag neemt
(afb. 6 en 7).

De kamers met een meer besloten karak-
ter, zoals slaapkamers, lagen veelal op de –
niet bewaarde – bovenverdiepingen, waar-
van alleen de trapaanzetten nog zichtbaar
zijn. Het is daarom veel moeilijker over
deze ruimtes uitspraken te doen. Ook blijft
het een probleem hoeveel mensen er nu
eigenlijk in zo’n domus woonden, omdat
we bijvoorbeeld niet weten of slaven eigen
kamers hadden, of dat zij op een matje in
de keuken of onder de trap sliepen.102

Afb. 5. Een blik in het frigidarium van het bad van het Huis van de Dioscuren. Het
meeste marmer is in latere tijd geroofd (foto: N. de Haan).
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In plaats van alleen maar de verschillen
te benadrukken tussen de domus van Ostia
en de Pompejaanse atriumhuizen, kunnen
ook grote overeenkomsten worden gesig-
naleerd. Met andere ruimteconcepten en
vormentaal, en nieuwe middelen als
waterpartijen, werd eenzelfde statusbe-
wustzijn onderstreept en getoond.

Tenslotte: het blijft moeilijk vat te krijgen
op de bewoners van de insulae en domus
van Ostia. Een beschrijving van hun woon-
omgeving zegt wel iets, maar niet genoeg.
De vragen waarop we het liefst een ant-
woord zouden krijgen, zijn helaas ook de
moeilijkste.
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Winkelen heeft een cruciale rol gespeeld in
een havenstad als Ostia. De handelslui die
met volgeladen schepen de haven binnen-
voeren deden goede zaken met de winke-
liers, die vaak primeurs konden aanbieden. 

De winkel (taberna) is dan ook het meest
voorkomende bouwtype in Ostia: er zijn
resten van 806 winkels gevonden. Deze
lagen verspreid over de hele stad, aan
weerskanten van straten en tussen allerlei
gebouwen in. Ter vergelijking: Pompeii,
dat ongeveer even groot is in oppervlak,
telde 577 winkels. Hun ligging beperkte
zich tot bepaalde delen van de stad.1

De meeste winkels in Ostia werden
gebouwd in de eerste helft van de 2de
eeuw n.Chr. Dit was een periode van toe-
nemende welvaart in heel Italië en daar-
buiten, en als gevolg daarvan groeide de
bevolking explosief. Deze groei ging ver-
gezeld van een sterk stijgende vraag naar
huizen: we zien dan ook in veel Italische
steden een enorme opbloei van de bouw-
activiteit. Ostia, dat aan het begin van de

2de eeuw ook een grote nieuwe haven had
gekregen, moet hierdoor extra aantrekke-
lijk zijn geweest. Een groot deel van de nu
nog bestaande bebouwing dateert dan ook
uit de periode 100–150 n.Chr.

Hoe zag een winkel eruit?
De taberna was altijd eenvoudig (dat wil
zeggen vierhoekig) van vorm en vrij klein
in omvang. Vier soorten winkel kwamen
het meest voor (afb. 2): 1) winkels
bestaande uit één ruimte. Gelijktijdig  func-

Winkelen in Ostia

Seline Borking

Afb. 1. Ligging van de genoemde gebouwen.
1 - Huis van het Lararium, 2 - Tuin-Huizen, 3 - Vlees-
en vishal.

Afb. 2. De vier soorten winkels.
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tioneerde deze als winkel, opslagruimte en
werkplaats voor de winkelier en zijn gezin.
Tot dit type behoort meer dan de helft (464
winkels); 2) winkels bestaande uit één
ruimte met een houten trap, die leidde
naar een tussenverdieping; 3) winkels met
één of meer achterkamers, die meestal klei-
ner waren dan de voorste ruimte en dienst
deden als woningen; 4) winkels met ach-
terkamer en tussenverdieping; de trap
bevond zich of in de voor- of in de achter-
ruimte. 

Het is niet helemaal duidelijk of tussen-
verdiepingen werden gebruikt als opslag-
plaats of als woning. Uit praktisch oogpunt
lijkt het logischer dat de bovenruimten
woonvertrekken waren.

Opvallend is de ruime ingang van de
winkel, herkenbaar aan de lange stenen
drempel met gleuf. Deze treft men ook aan
bij winkels in Pompeii, Rome en elders. ‘s
Nachts en tijdens de siësta werd deze toe-
gang afgesloten met houten luiken (afb. 3).
Een verklaring voor de brede ingang is dat

deze tevens de enige lichttoevoer was. Een
andere reden kan van psychologische aard
zijn geweest: een ruime ingang, die vrijwel
de hele voorkant van de winkel beslaat,
stelt de passant in staat de hele winkel en
de opgestelde producten vanaf de straat in
één oogopslag te overzien. Hierdoor ver-
vulde de ingang tegelijk ook de rol die in
onze tijd is weggelegd voor de etalageruit.

De winkels in Ostia waren opgetrokken
in baksteen. Of de voorgevels net zo veel-
kleurig waren als die in Pompeii is niet
meer te zeggen. De binnenkant van de
winkel was gepleisterd in een rode of witte
kleur of met een patroon van gekleurde
strepen. Hiervan zijn slechts enkele frag-
menten bewaard. De winkel had een vloer
in steen: vaak baksteentjes gelegd in een
visgraatmotief (opus spicatum) of grote
tegels, soms marmeren platen of een
zwart-wit mozaïek. Achterin de winkel
was vaak een kleine WC.

De trap en de tussenverdieping, indien
aanwezig, waren van hout. De plaats van
de trap is nog altijd goed te herkennen aan
de twee-drie stenen treden waarop hij
stond. Reden voor de toepassing van steen
was, dat hout dat direct op de grond rust
snel verrot door optrekkend vocht. De

Afb. 4. Een winkelcentrum: het Huis van het
Lararium.

Afb. 3. Schets van het installeren van de houten lui-
ken (uit: A. Pascolini, Usanze e tecniche nell’edilizia degli
antichi Romani, pag. 66–7).
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vloer van de verdieping rustte op een uit
de muur stekende bakstenen rand of op
consoles van travertijn. Door een raam aan
de straat viel het licht naar binnen.

Het Huis van het Lararium 
Er waren ook winkels waarvan de ingang
aan een binnenplaats lag. Zo’n winkelcom-
plex had twee voordelen: de winkels had-
den geen last van het straatlawaai en zij
waren door hun concentratie aantrekkelij-
ker voor bezoekers. Eén van de bekendste
voorbeelden is het Huis van het Lararium
(Caseggiato del Larario, Reg. I ix 3), gelegen
aan de hoofdstraat vlakbij het Forum (afb.
4). In het Latijn schijnt er geen aparte term
te zijn geweest voor dit soort winkelcom-
plexen; wij zouden wellicht spreken van
een buurtwinkelcentrum. Het Huis van het
Lararium, dat dateert uit ongeveer 120
n.Chr., is een winkelcentrum met tien win-
kels van baksteen, voorzien van verdiepin-
gen. Via een brede gang bereikte men

vanaf de hoofdstraat de binnenplaats,
waar de tabernae omheen lagen. 

De Tuin-Huizen
Een ander voorbeeld van winkels gecombi-
neerd met woningen vinden we terug in
de zogenaamde Tuin-Huizen (Case a
Giardino, Reg. III ix). Deze luxueuze apar-
tementen werden gebouwd in de 2de eeuw
n.Chr. Een verschil met het gebruikelijke
type flatgebouw was dat zich op de begane
grond geen winkels maar woningen
waren. Rondom de vier flatgebouwen
lagen ongeveer veertig winkels, die als het
ware een omheining vormden. 

De Tuin-Huizen werden dus afge-
schermd van de buitenwereld door een
buffer van winkels en groenzônes; bij het
Huis van het Lararium fungeerde de naar
binnen gekeerde architectuur zélf als
bescherming tegen het drukke stadsleven.
Dat dit bouwtype niet plaats- of tijdgebon-
den is, blijkt uit zijn wereldwijde populari-

Afb. 5. Marmeren plaat met winkelinterieur (Museum van Ostia).
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teit. Denk bijvoorbeeld aan de gigantische
overdekte winkelcentra in de Verenigde
Staten (shopping malls), die ook in Europa
steeds vaker verschijnen.

De vlees- en vishal
De vleeshal (Macellum, Reg. IV v 1) bevindt
zich in het centrum van de stad, niet ver
van het Forum en direct achter de hoofd-
straat. De hal was van binnen rijk gedeco-
reerd met marmer. Vooral de zes winkels
ten noorden van het macellum, langs de
Decumanus, zijn interessant; zij zijn bekend
als de Taberne dei Pescivendoli en waren
bestemd voor de verkoop van vis. De
ingangen waren beschut door een zuilen-
galerij. De vloeren zijn bedekt met marme-
ren platen en zwart-wit mozaïeken,
waarop voorstellingen van vissen en zee-
monsters staan afgebeeld. De bakstenen
toonbanken zijn bekleed met marmer. 

De concentratie van dezelfde handel in
één bepaalde regio kan er op duiden dat
deze winkels eigendom waren van gildes.
Concentraties van winkeltjes met dezelfde
handelswaar zien we overigens ook in de
oosterse bazaar, waar één gedeelte gereser-
veerd is voor de goudhandelaren en een
ander voor de tapijtverkopers. 

Het is niet onwaarschijnlijk, dat de vis-
boeren in de Taberne dei Pescivendoli elkaar
het licht in de ogen niet gunden. Zo is er in
een van de winkels een mozaïekvloer met
een afbeelding van een dolfijn die een inkt-
vis verorbert. Er staat bij:

INBIDE  CALCO TE 
jaloerse, ik vertrap je

Deze vervloeking heeft misschien betrek-
king op de afgebeelde dolfijn, die de
vangst van de visboer opeet. Misschien
laat hij ook iets zien van de harde concur-
rentiestrijd tussen de visverkopers.

Romeinse reclame
Winkelmeubilair, werktuigen en andere
delen van de winkelinventaris zijn groten-
deels verloren gegaan. Hierdoor is moeilijk
uit te maken wat er in de verschillende
winkels werd verkocht. Op een marmeren
plaats uit 150–200 n.Chr. zien we een reliëf
van een winkelscène. Hij werd gevonden
in een wijk met insulae en tabernae en is nu
in het Museum van Ostia te zien. Het reliëf
diende waarschijnlijk als reclamebord en
was bevestigd aan de façade van een win-
kel. De voorstelling heeft na bijna 2000 jaar
niets aan levendigheid verloren (afb. 5).

KORTE BIBLIOGRAFIE
G. Girri, La taberna nel quadro urbanistico e sociale
di Ostia (Roma 1956).
C. de Ruyt, Macellum - marché alimentaire des
Romains (Louvain 1983).
G. Zimmer, Römische Berufsdarstellungen (Berlin
1982). 

NOOT
1. Zie V. Gassner, Die Kaufläden in Pompeji
(Wien 1986).



108

Wie vanaf de Porta Romana langs de hoofd-
straat van Ostia naar het Forum loopt pas-
seert halverwege het theater (Reg. II vii 2).
Het heeft de vorm van een halve cirkel met
een diameter van 90 meter, en het bestaat
uit de gebruikelijke drie onderdelen 
(afb. 1): een halfronde oplopende ruimte
voor zitplaatsen (cavea), de orchèstra en het
toneelgebouw (scaena). De cavea vertoont
een driedeling in rang. De laagste rijen en
de rand van de orchèstra waren gereser-
veerd voor magistraten, gasten en andere
mensen van hoog aanzien, terwijl de bur-
gers uit de middenklasse erboven plaats-
namen. De hoogste rijen in een Romeins
theater waren doorgaans voor vrouwen en
slaven bestemd. Het publiek had toegang
tot de bovenste twee galerijen via gangen
en trappen vanuit de halfrondlopende
gang achter de façade. De cavea, die plaats
bood aan ruim drieduizend toeschouwers,
is zo geplaatst dat het toneelgebouw en de
orchèstra op het noorden liggen, volgens de
regels van de architect Vitruvius. Deze had
in zijn bespreking van de ideale ligging
van een theater uitdrukkelijk gewaar-
schuwd tegen een ligging op het zuiden:

Want wanneer de zon het halfrond van het
theater vult, wordt de lucht die in de ronding
zit opgesloten zonder te kunnen circuleren door
het stilstaan opgewarmd en begint gloeiend
heet te worden. Hij verdampt het vocht uit de
lichamen van de mensen en laat ze uitdrogen
(De Architectura V 3 2).

Brood en spelen
Het theatercomplex

Claartje Rodenburg

Afb. 1. Plattegrond van het theater en de Piazzale delle
Corporazioni (uit: C. Pavolini, Ostia. Roma-Bari 1986.
Pag. 65).
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De orchèstra bereikte men via de centrale
ingang en via twee zij-ingangen aan weers-
zijden van het toneel. Hij heeft een diame-
ter van 23 meter en wordt afgesloten door
een toneelmuur met een lengte van 40
meter, voorzien van nissen voor beelden.
Het toneel lag bijna 1 meter hoger; de vloer
was waarschijnlijk van hout. De achter-
wand van het toneel (de scaenae frons) is
van tufsteen. Hij was oorsponkelijk even
hoog als de hoogste galerij, en rijk versierd
met zuilen, nissen en beelden, zoals de
reconstructie suggereert (afb. 2).

De halfronde façade dateert uit de
periode van vergroting van het theater
rond 200 n.Chr. Op de begane grond zien
we langs de Decumanus Maximus 23 bogen,
nu grotendeels een moderne restauratie uit
1927 (afb. 3). De middelste boog vormde
de ere-entree, die was gereserveerd voor
degenen die plaats mochten nemen in de
orchèstra. De overige ruimtes op de begane

grond waren grotendeels winkels, waar
men in de pauzes ook een versnapering
kon kopen. De winkeltjes beschikten via
een achterkamer over directe toegang tot
de bovenste twee galerijen.

De opgravingen in het theater begonnen
in de herfst van 1880 in het interieur van
het gebouw. De buitenzijde, de hoofdin-
gang uitgezonderd, bleef nog verborgen
tot de opgravingen van 1910. Bij de cam-
pagnes werd onder de resten van het
toneel een fragment van een monumentale
inscriptie gevonden. De naam van
Agrippa, Augustus’ schoonzoon en admi-
raal, komt hierin voor: (m. ag)RIPPA COS.

Waarschijnlijk is het theater dus gebouwd
op initiatief van Agrippa tijdens één van
zijn consulaten tussen 27 en 12 v.Chr. Ook
het metselwerk van de zij-ingangen, in
ruitvormige tufblokjes (opus reticulatum),
komt met deze periode overeen. Het
gebouw is hiermee het oudste zuiver
Romeinse permanente theater buiten
Rome.  

Om plaats te kunnen bieden aan een gro-
ter publiek van zo’n vierduizend mensen
nam keizer Commodus (180–192) het ini-
tiatief tot vergroting van het theater.  Het
werk werd voltooid onder Septimius
Severus (193–211) en zijn zoon Caracalla,
van wie namen vermeld zijn in de wij-
dingsinscriptie (Corpus Inscriptionum
Latinarum XIV 114, afb. 4). De 

Afb. 2. Reconstructie van de decoratie van het theater.

Afb. 3. De straatzijde van het theater vóór de restau-
ratie in 1927.

Afb. 4. Wijdingsinscriptie ter gelegenheid van de ver-
groting van het theater aan het eind van de 2de eeuw
n.Chr.
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Augustesche structuur in tufsteen werd
grotendeels gesloopt; de herbouw vond
plaats in baksteen. Het metselwerk uit de
tijd van Septimius Severus bestaat uit
dunne, lange donkerrode bakstenen die
vanwege hun uniforme lengte in een zeer
regelmatig verband konden worden ver-
werkt.

De vergroting van het theater bestond uit
de toevoeging van een derde galerij voor
de toeschouwers, boven de reeds
bestaande twee delen. Hierdoor stak de
cavea na de herbouw boven de Decumanus
Maximus uit en werd een nieuwe onder-
steunende façade noodzakelijk. De nieuwe
voorgevel bestond uit twee of drie rijen
boven elkaar van elk 23 bakstenen bogen.

Twee eeuwen later onderging het theater
nog enkele wijzigingen: men ging ‘water-
spektakels’ organiseren in de orchèstra.
Hiertoe werden twee winkels aan weerszij-
den van de centrale ingang in waterreser-
voirs veranderd. De openingen waardoor
het water uit de cisternen in de centrale
doorgang stroomde om de orchèstra onder
water te zetten zijn nog steeds zichtbaar.
Het vullen van de orchèstra was even een-
voudig als het weer leeg laten lopen, zodat
het theater ook ‘normaal’ kon functione-
ren. Het mag duidelijk zijn dat er in de 
niet al te grote en zeker niet diepe kunst-
matige vijver geen nagespeelde zeeslagen
(naumachiae) gehouden konden worden.
Schriftelijke bronnen noemen choreografi-
sche opvoeringen in het water, met amou-
reuze intriges van zeegodinnen en -goden.
De naaktheid van de acteurs was hierbij
een publiekstrekker.

De Piazzale delle Corporazioni
Agrippa creëerde aan de noordzijde van

het theater achter het toneelgebouw een
door zuilengangen omringd plein (Piazzale
delle Corporazioni, Reg. II vii 4), dat een
architectonische eenheid met het theater
vormt (zie afb. 1). Het plein werd in de
Augusteïsche fase aan drie zijden begrensd
door een overdekte gang. De noordzijde

had elf doorgangen richting Tiberkade. 
Ten tijde van keizer Claudius (41–54)

vond een herstructurering plaats. Het ter-
rein werd opgehoogd en de gang werd
vervangen door een zuilengalerij met bak-
stenen zuilen. Onder Domitianus (81–96)
werd de tempel in het centrum van het
plein toegevoegd. Tijdens de regering van
Hadrianus (117–138) kreeg de porticus een
dubbele zuilenrij en bereikte het complex
zijn definitieve vorm. De Ionische zuilen
waren van baksteen en pleister. 

Het toevoegen van een porticus aan een
theater was niet ongebruikelijk. Er werd
een praktisch belang aan gehecht, zoals
Vitruvius uitlegt:

Achter het toneelgebouw moeten zuilengale-
rijen worden opgericht, zodat, wanneer plotse-
linge buien de toneelvoorstellingen onderbre-
ken, het publiek zich uit het theater kan
terugtrekken en er tevens genoeg ruimte is om
de toneeluitrusting klaar te zetten 
(De Architectura V 9 1).

Opmerkelijk bij de porticus in Ostia is de
grote schaal: het plein bedroeg uiteindelijk
125 bij 80 meter. In de tijd van Septimius
Severus werd de porticus gebruikt door
handelaren; voor de bezoekers van het
theater vormden de porticus en het erdoor
ingesloten parkterrein een mogelijkheid
om even de benen te strekken in de pau-
zes.

Afb. 5. Marmeren tragediemaskers aan de toneel-
muur.
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De decoratie
Tijdens de opgravingen zijn fragmenten
van marmeren friezen en kroonlijsten en
van kapitelen en pilasters gevonden,
meestal  daterend uit de tijd van Septimius
Severus. Bij de toenmalige vergroting van
het theater werd speciale aandacht besteed
aan de hoofdingang aan de Decumanus
Maximus; men heeft er delen van zuilen,
kapitelen, architraven en kroonlijsten
gevonden.  Opvallend zijn drie grote mar-
meren tragediemaskers en een stuk kroon-
lijst aan de toneelwand (afb. 5). Maskers
voor komedie en tragedie behoren tot de
vaste decoratie van een Romeins theater.
Die in Ostia zijn wel van een uitzonderlijke
grootte: zij waren kapitelen van pijlers. De
bebaarde marmeren koppen hebben een
grote mond met harde, diepe rimpels in
het voorhoofd en tussen de ogen, en stijf
en woest haar.

Amfitheater of circus?
In Ostia zelf is geen enkel spoor van een

amfitheater of een circus gevonden.
Misschien maakte men gebruik van een tij-
delijke, houten constructie. Voor een circus
had men in feite alleen een vlak terrein
nodig waarop men in het midden een
ophoging aanbracht die als middellijn kon
dienen. De kust van Ostia was hier uiter-
mate geschikt voor.

Een serie vreemde kleine voorwerpen
kan erop wijzen dat in Ostia wel degelijk
spektakels plaatsvonden die thuishoren in
het amfitheater en de circus. Het gaat om
zo’n 400 vormen van terracotta, die wer-
den aangetroffen vlakbij een grote bakke-
rij. De fragmenten, uit de eerste helft van
de 3de eeuw n.Chr., kunnen worden

samengevoegd tot 200 dubbele gietvormen
met een voorstelling in reliëf aan de bin-
nenzijde, en achterop een cylindrisch
handvat. Het reliëf is bij de grootste vor-
men 20 bij 10 cm. De vondst van deze vor-
men is uniek vanwege de thema’s van de
reliëfs, die veelal te maken hebben met cir-
cus, amfitheater en theater (afb. 6). De
vraag is natuurlijk waar deze vormen voor
dienden. Misschien zijn er kleine cakes of
broodjes mee gemaakt; in dat geval zijn
brood en spelen wel heel letterlijk met
elkaar verbonden...

KORTE BIBLIOGRAFIE
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Afb. 6. Eén van de gevonden gietvormen met een
voorstelling uit het amfitheater.
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Bij een brand in zijn huis riep een Romein
niet: ‘Brand!’, maar ‘Water!’, misschien in
de hoop dat de buren alvast zouden begin-
nen met blussen. In de eeuwen voor het
begin van onze jaartelling was bluswerk
een particulier initiatief. Pas in 6 n.Chr.
richtte keizer Augustus in Rome een
brandweerkorps (corpus vigilum) in over-
heidsdienst op. In Ostia was men nog niet
zover: het zesde cohort van de praetori-
aanse (keizerlijke) garde, dat in Ostia was
gelegerd, werd tijdens Augustus ingezet
bij brandbestrijding.

Keizer Claudius detacheerde als eerste
rond 50 n.Chr. een stadscohort in Ostia
voor het bestrijden van branden
(Suetonius, Claudius 25, 2). Hadrianus
vormde een korps professionele, getrainde
brandweermannen in 137, dus tegen het
einde van zijn keizerschap.1

Het brandweerkorps van Rome was
ongeveer 7000 man groot en stond onder
leiding van een brandweercommandant,
een door Augustus benoemde prefect. Het
korps was militair georganiseerd. De
cohorten stonden onder leiding van tribu-
nen (officieren) en waren weer onderver-
deeld in centuriën van honderd man. De
brandweercommandant beschikte over een
staf van 63 man, bestaande uit officieren,
onderofficieren en administratief perso-
neel. Ieder cohort leverde acht man voor
deze staf en één man voor de staf van de
subprefect, die in totaal een staf van negen
man had. 

De vigiles (brandweermannen) in Ostia
waren afkomstig van de verschillende
cohorten van Rome en wisselden om de

vier maanden. In een inscriptie is te lezen
dat de sterkte tot 205 n.Chr. circa vierhon-
derd man bedroeg, dus vier centuriën.
Naast het daadwerkelijk bestrijden van
brand patrouilleerden de brandweerman-
nen overdag en ‘s nachts door de stad om
branden zo snel mogelijk te ontdekken en
te blussen. De andere leden van het korps
waren in de kazerne om te oefenen, de uit-
rusting te onderhouden en te slapen. Zij
konden in geval van brand worden ingezet
ter assistentie.

Verder moesten de brandweermannen,
krachtens de keizerlijke instructies voor de
brandweercommandant te Rome, huur-
ders erop wijzen geen brand te veroorza-
ken door onachtzaamheid. Bovendien
wezen zij de bewoners op de verplichting
water in de huizen  of appartementen te
hebben. Mogelijk vervulden de brand-

Brandweerkorpsen in Rome en Ostia

Hans de Haas

Afb. 1. Ctesibica machina (waterpomp) (uit: Vitruvius,
Handboek bouwkunde. Vert. Ton Peters, Amsterdam
1997, afb. op p. 288).
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weermannen ook enkele politietaken.
Tot de uitrusting van de patrouillerende

brandweermannen behoorden pikhouwe-
len en/of bijlen (dolabrae) en emmers
(hamae). Verder hadden ze palen (perticae)
en haken (uncini) aan touwen, die ze
gebruikten bij sloopwerkzaamheden. De
pomp (sipho) waarover de brandweer
beschikte was de door Vitruvius beschre-
ven ctesibica machina (afb. 1). Ze  gebruik-
ten verder blusdekens (centones), bezems
gemaakt van twijgen (scopae) en ladders
(scalae). Azijn (acetum) werd toegepast als
chemisch blusmiddel.2

Bij het blussen vormden de brandweer-
mannen een rij en gaven ze bij een fontein
of een reservoir met water gevulde
emmers door aan de collega’s bij het bran-
dende pand. Daar werden de emmers leeg-
gegooid op het vuur of, indien er een
pomp aanwezig was, in de bak van de
pomp. Deze blusmethoden waren alleen
succesvol als de brand in een beginsta-
dium was. Blusdekens en bezems werden
gebruikt bij kleine vuurhaarden. Dikwijls
moesten huizen naast het brandende pand

worden gesloopt, om te voorkomen dat
een grote brand ontstond. 

Bijna alle gebouwen in Ostia zijn in de
late 1ste en de 2de eeuw n.Chr. gebouwd,
dus na de grote brand van Rome in 64.
Vanaf die tijd werd in een combinatie van
beton en baksteen gebouwd, wat tot ster-
kere muren leidde, die beter bestand
waren tegen brand. De straten waren in
Ostia breder dan in Rome en misschien
bouwde men minder hoog. De veiligheid
van de inwoners werd ook verbeterd door
de aanleg van brandgangen: smalle stegen
tussen de flatgebouwen. Hierdoor blok-
keerden neerstortende dakdelen niet alle
vluchtwegen.

De stadskazerne
Brandweermannen waren gelegerd in
kazernes (castra). Deze bestonden uit
gebouwen met dag- en nachtverblijven,
kantoren, latrines, opslagruimten en
andere ruimten. Daarnaast waren er kleine
dépendances (excubitoria), waar alleen uit-
rusting opgeslagen was. Rome telde zeven
castra en veertien excubitoria; in Ostia

Afb. 2. Plattegrond van de stadskazerne.
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waren twee castra: één bij de haven en één
in de stad.3

Aan de haven van Trajanus was een
brandweerkazerne gevestigd; er zijn drie
vertrekken teruggevonden. De kazerne
dateert uit dezelfde jaren als die in de stad;
hij had een bezetting van 160 man, en
vanaf 205 van 320 man.

De stadskazerne (Caserma dei Vigili, Reg.
II v 1) ligt achter de Thermen van
Neptunus (afb. 2). Het rechthoekige
gebouw meet ruim 40 bij 70 meter en is
opgericht in baksteen. De originele hoogte
is onbekend, maar er zijn, gelet op de trap-
pen, in ieder geval twee verdiepingen
geweest. De hoofdingang ligt op het oos-
ten, aan de Via dei Vigili; drie ingangen
waren op de andere zijden.

De indeling van de begane grond is sym-
metrisch: een groot aantal rechthoekige
vertrekken en ruimten zijn ten dele gele-
gen aan een porticus die een ruime binnen-
plaats (1) omsluit. Aan de westzijde van de
binnenplaats is een heiligdom voor de kei-
zercultus (Augusteum, 2) gelegen.
Hiernaast en erachter liggen de overige
vertrekken. Deze waren mogelijk bestemd
voor de officieren en de administratie, en
voor de legering van de manschappen. De
vertrekken (3) aan de oost- en noordzijde
zijn latrines. Aan de oostzijde van de bin-
nenplaats bevinden zich twee watertanks
(4). De vertrekken aan de westzijde ten-
slotte zijn winkels, die in een later stadium
zijn gebouwd (5).

Het gebouw is ingewijd kort voor of in
137 n.Chr.4 Bij een vrij recente opgraving is
gebleken, dat het niet de eerste kazerne
van Ostia is, maar dat hij werd gebouwd
op de plaats van een vroegere.5 De huidige
kazerne is verder niet in één keer
gebouwd, maar vertoont sporen van ver-
bouwing en uitbreiding. Een tweede fase
in de bouw lag in de tweede helft van de
2de eeuw, en de laatste fase rond 200, ten
tijde van Septimius Severus. De verande-
ringen onder Septimius Severus hadden te
maken met het uitbreiden van de bezetting

van de kazerne: van 160 man in 137 n.Chr.
naar 320 man in 205 n.Chr. In dat jaar werd
ook het Augusteum vergroot.

Het meest opvallende onderdeel van de
kazerne is het rijk versierde Augusteum.
Het  bestaat uit een cella en een vestibule.
In de cella, waarvan de vloer één trede
hoger ligt, heeft een altaar gestaan. Tegen
de achterwand was een marmeren podium
met vijf sokkels voor beelden die waren
gewijd aan 2de-eeuwse keizers: Antoninus
Pius, Marcus Aurelius, Lucius Verus en
Septimius Severus, en aan Marcus
Aurelius toen hij nog adoptief-zoon van
keizer Hadrianus was.6 De vloer van de
vestibule is een mozaïek waarin scènes van
stierenoffers zijn uitgebeeld.7

Er zijn geen bewijzen van stadsbranden
in Ostia zoals in Rome. Wél zijn er enkele
bewijzen van branden bij opgravingen
gevonden. De grote bakkerij in de Via dei
Molini bijvoorbeeld (die – ironisch 
genoeg – speciaal voor de vigiles bakte)
brandde geheel af aan het eind van de 3de
eeuw.8 En ook in de Thermen van
Neptunus, gelegen naast de brandweerka-
zerne, is in de 3de eeuw een omvangrijke
brand geweest.
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NOTEN 
1. Baillie Reynolds (1926) 22.
2. Baillie Reynolds (1926) 194–9.
3. Rainbird (1986) 148–9; C.I.L. XIV S 4381 en
4387.
4. Op grond van een inscriptie op de sokkel van
het standbeeld van Lucius Aelius, de adoptief-
zoon van Hadrianus. Baksteenstempels bevesti-
gen de bouw in de tijd van Hadrianus.
5. Deze dateerde uit de regering van
Domitianus (81–96).

6. Keizer Commodus (180–191) ontbreekt van-
wege zijn damnatio memoriae (veroordeling tot
verbanning uit de herinnering). 
7. Stieren waren dé offerdieren bij de keizercul-
tus en de voorstelling symboliseert waarschijn-
lijk een permanent offer.
8. Bakker (1994) 142–5; T.L. Heres, The building
history of the Caseggiato dei Molini (I iii 1) at
Ostia, Mededelingen Rome Antiquity 48 (1988)
37–75.
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De opvatting dat Romeinen vooral van
grote openbare toiletten gebruik maakten
en nauwelijks privé-toiletten tot hun
beschikking hadden, berust op een handje-
vol antieke teksten en enkele opgegraven
riante meerpersoonstoiletten in Rome en
Ostia. Recent archeologisch onderzoek in
Pompeii en Herculaneum heeft echter aan-
getoond dat in nagenoeg alle wooneen-
heden (ook op bovenverdiepingen) een
privé-toilet aanwezig was: een toilet

hoorde bij de standaarduitrusting van een
woning. Het resultaat van dit onderzoek
staat haaks op de algemene opvatting. Dit
is de aanleiding geweest om ook in Ostia
de sanitaire voorzieningen te bestuderen. 

Op het eerste gezicht lijken er nogal wat
openbare toiletten in Ostia voorhanden te
zijn. Maar schijn bedriegt. Er zijn slechts
vier grote openbare toiletten, met als pa-
radepaardje het toilet aan de zuidkant van
het Huis van de Aanligbedden (Caseggiato

Waar is hier het toilet?
Sanitaire voorzieningen van Ostia

Gemma Jansen

Afb. 1. Kaart van Ostia met de belangrijkste besproken toiletten: 1 - Huis van de Aanligbedden, 2 - Flatgebouw
van de Wagenmenners, 3 - Openbaar toilet bij het forum, 4 - Brandweerkazerne, 5 - Forumthermen, 6 - Thermen
van Neptunus, 7 - School van Trajanus, 8 - Thermen van de Filosoof, 9 - Huis van Fortuna Annonaria, 10 - Huis
van de Ronde Tempel, 11 - Winkels bij de Tweesprong, 12 - Huis van de Blikseminslag, 13 - De Casette-tipo , 
14- Herberg van de Pauw.
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dei Triclini,  Reg. I xii 1) (afb. 2). Vanwege
hun grootte, hun luxueuze uitvoering in
marmer en zeker vanwege de (gedeelte-
lijke) restauratie door de opgraver Calza,
zijn deze toiletten prominent aanwezig.1

De overige toiletten liggen vaak verborgen
tussen de ruïnes van de huidige opgra-
ving. Ze zijn vooral in de woningen of
openbare gebouwen te vinden. Het feit dat
veel toiletten door meer personen tegelijk
gebruikt kunnen worden, heeft tot de
opvatting geleid dat het openbare toiletten
betreft. Dit is niet het geval: de meeste
meerpersoonstoiletten in Ostia zijn privé.

De ruim 90 toiletten die tot nu toe in
Ostia zijn aangetroffen geven, aangevuld
met uitspraken van antieke auteurs, veel
informatie over het functioneren van de
toiletten alsook over het gebruik ervan.
Bovendien werpen ze enig licht op de
moeilijke vragen naar hygiëne en privacy.
Alvorens hierop in te gaan licht ik eerst de
voorzieningen van watertoevoer en afval-
waterafvoer kort toe.

Wateraanvoer en afvalwaterafvoer
Ostia werd gesticht aan de monding van
de Tiber, op een vrij vlak terrein, maar
weinig hoger gelegen dan het omringende
moeras. Aangezien het grondwater slechts
enkele meters onder het maaiveld lag en
de kwaliteit hiervan goed was, heeft men
gedurende de hele geschiedenis van de

stad putten geslagen en grondwater
gebruikt.2 Bovendien had men de beschik-
king over een leidingwaternet. Ondanks
het feit dat het zeer moeilijk is het leiding-
net te reconstrueren, kan men vaststellen
dat relatief veel winkels en werkplaatsen,
evenals de domus en de openbare gebou-
wen hierop aangesloten waren. In de
werkplaatsen vulde het leidingwater een
eenvoudige voorraadbak, in winkels en
bars soms ook een kleine fontein. In de
domus sloot men fonteinen hierop aan,
evenals een nymphaeum. Er zijn geen aan-
wijzingen dat appartementen die op de
bovenverdieping lagen op het leidingnet
aangesloten waren, ofschoon het technisch
mogelijk was. De inwoners van deze
appartementen of hun slaven, moesten de
dagelijkse hoeveelheid water halen bij de
openbare nymphaea langs de Decumanus
Maximus en bij de waterbakken op straat in
woonwijken. De wateraanvoer in Ostia
was goed geregeld: men beschikte over een
eigen put of een aansluiting op het water-
leidingnet òf er was een straatfontein in de
buurt, waar men water kon halen.

De hoge grondwaterstand verhinderde
de aanleg en het functioneren van beerput-
ten. Daarom was men genoodzaakt een
rioleringstelsel aan te leggen. Dit is ook de
reden dat men al in de vroegste fases van
de stad over een riool beschikte. Het riool-
stelsel was zo uitgebreid, dat het onder
nagenoeg elke straat liep en dat de afvoe-

Afb. 2. Deel van het openbare toilet in het Huis van
de Aanligbedden (Reg. I xii 1).

Afb. 3. Riool onder de Via del Tempio Rotondo; in de
linkerwand zijn twee huisaansluitingen zichtbaar, in
de rechterwand een.
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ren van woonhuizen, badhuizen en andere
openbare gebouwen erop aangesloten
waren (afb. 3). Ook het regenwater dat op
straat viel werd via het riool weggeleid.
Om te voorkomen dat het Tiberwater bij
hoog water of tijdens een overstroming het
rioolstelsel binnendrong, waterde het riool
waarschijnlijk naar de zuidkant af en werd
het afvalwater vandaar naar zee geleid.

De noodzakelijke infrastructurele voor-
waarden voor het functioneren van toilet-
ten waren aanwezig: er was voldoende
water om het toilet te spoelen en er was
een uitgebreid rioolstelsel om urine en fae-
caliën af te voeren.

De verschillende woonvormen en gebou-
wen in Ostia beschikten over verschillende
soorten toiletten. Hun vorm en constructie
werden bepaald door de beschikbare
ruimte, het aantal personen dat er gebruik
van moest maken, de aanwezigheid van
leidingwater en natuurlijk de som geld die
men eraan wilde besteden. De 90 toiletten
die in Ostia onderzocht zijn, boden samen
plaats aan meer dan 420 personen.

Eenpersoonstoiletten in winkels en werk-
plaatsen
Het meest eenvoudige toilet, het eenper-
soonstoilet zoals dat voorkomt in winkels
en werkplaatsen, kan het best als uitgangs-
punt voor een beschrijving dienen. Dit toi-
let bestond uit twee onderdelen: een plank
met een gat, gemonteerd in een richel in de
muur, en een eronderliggend afvoergat

naar het riool (afb. 4). De voorzijde van de
zitting was open om het toilet met een
emmer water te kunnen spoelen en om de
spons-stok te kunnen gebruiken, de
Romeinse variant van ons toiletpapier.
Enkele antieke auteurs vermelden dit attri-
buut.3 De gaten in de voorzijde van enkele
marmeren toiletzittingen (zie ook afb. 2)
tonen dat men al zittend op het toilet deze
stok met spons aan de voorzijde onder de
zitting stak. Voor of na gebruik werd de
spons uitgespoeld. Alhoewel enkele win-
kels en werkplaatsen op het leidingnet
aangesloten waren, was op geen van de
toiletten stromend water aanwezig.
Waarschijnlijk stond er een emmer met
water, waarin men de spons kon uitspoe-
len en waarmee men zo nu en dan het toi-
let kon doorspoelen.

De toiletten lagen niet in een apart ver-
trek maar in een hoek van de winkel of
onder de houten trap naar de bovenverdie-
ping. De toiletten hadden geen eigen
ramen en waren waarschijnlijk erg donker.

Toiletten in bars, appartementen op de
begane grond en de domus
Bars boden het toilet blijkbaar als extra ser-
vice aan de klanten aan: men heeft in een
aparte ruimte een- of tweepersoonstoilet-
ten aangelegd. Ook in appartementen op
de benedenverdieping en in de latere

Afb. 4. Eenpersoonstoilet in winkel (Reg. I iii).

Afb. 5. Deel van een driepersoonstoilet op de begane
grond van een klein appartementencomplex 
(Reg. III vii 5); links ligt een kleine sponsbak en rechts
vóór de toiletzitting is de voetsteun van baksteen
zichtbaar.
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domus lagen in een apart vertrek een- of
tweepersoonstoiletten, soms zelfs drieper-
soons (afb. 5). Deze meerpersoonstoiletten
lagen niet boven een afvoergat, maar
boven een ondiepe goot die schuin richting
riolering afliep. De goot was bekleed met
terracotta tegels. Aan de voorzijde van het
toilet was een opgemetselde rand, waar
men de voeten op kon laten rusten tijdens
toiletgebruik. De vloer in de toiletruimte
was bekleed met grote terracotta tegels of
bakstenen, gelegd in visgraatpatroon (opus
spicatum). De wanden waren bestreken met
een waterdichte coating, opus signinum.
Enkele toiletten beschikten over een
gemetselde waterbak die aangesloten was
op het leidingnet en waarin men de spons-
stokken kon uitspoelen.

Toiletten behorende bij appartementen
op de bovenverdieping
Appartementen die op bovenverdiepingen
lagen beschikten heel zelden over een
eigen toilet. Op de begane grond was
meestal een toilet aangelegd waar de
bewoners van het gehele complex gebruik
van konden maken en waar men dagelijks
de kamerpot kon legen. Ofschoon dit attri-
buut zelden wordt opgegraven, kan men
uit de vele (humoristische) vermeldingen
in antieke teksten opmaken dat het een
algemeen gebruiksvoorwerp was.4 De pot
werd met name op de slaapkamer gebruikt
en blijkens Iuvenalis nam de gebruiker niet
altijd de moeite om hem beneden op het
toilet te legen, maar werd de inhoud wel
eens uit het raam op straat leeggegooid.5

De voorbijganger had nog geluk – aldus
Iuvenalis – als alleen de inhoud van de pot
op zijn hoofd terecht kwam en niet ook
nog de pot zelf. Dit is niet zomaar een grap
van Iuvenalis. Ook wetteksten behandelen
dit fenomeen. Mocht door het legen van
een kamerpot een vrij man gewond raken,
dan moest degene die de pot vanuit zijn
raam of vanaf zijn balkon naar beneden liet
vallen de kosten van de arts en verdere
behandeling betalen, alsmede het gederfde

loon. Bij blijvende invaliditeit moest ook
het toekomstige loon betaald worden.6

De gemeenschappelijke toiletten, die bij
de appartementen op bovenverdiepingen
hoorden, zijn zelden eenpersoons. Meestal
zijn ze meerpersoons, waarbij het aantal
zitplaatsen kan oplopen tot vijftien. De
grootte van deze toiletten vergde een
andere uitrusting. De zittingen waren niet
meer in een richel in de muur gebouwd,
maar moesten met balken en kraagstenen
in de muur verankerd worden. De bak
waarin men zijn spons kon uitspoelen
werd vervangen door een goot met stro-
mend water, die zich vóór de zittingen
bevond en waar men al zittend de spons
kon uitspoelen (zie ook afb. 2). Ook waren
de toiletten nu te groot om met een emmer
water te spoelen. Welke oplossing men
hiervoor bedacht had is niet helemaal dui-
delijk. Het overloopwater van de spons-
goot werd in ieder geval in de goot onder
de zittingen geleid, maar dit lijkt niet vol-
doende kracht gehad te hebben om de goot
te spoelen. Enkele toiletten hebben een
extra watertoevoer voor de goot. Aange-
zien men dit toilet niet handmatig spoelde,
kon de voorzijde van de toiletten – op het
sponsgat na – gesloten blijven.

De inrichting van de vertrekken waar de
toiletten lagen, was zeer verschillend en
hing samen met de inrichting van het bij-
behorende appartementencomplex. Soms
waren de toiletten erg donker en sober,
dan weer licht en elegant, zoals bijvoor-
beeld het 12-persoonstoilet op de begane
grond in het Flatgebouw van de wa-
genmenners (Cassegiato degli Aurighi, 
Reg. III i 1). Hier lag een zwart-wit mo-
zaïek op de vloer en waren de wanden
beschilderd met frisse plantenmotieven.
Door een groot raam viel veel licht naar
binnen.

Deze toiletten lijken op de eerste plaats
bestemd voor de bewoners van de appar-
tementen, maar hun ligging bij een hoofd-
of zijingang wekt de indruk dat ook voor-
bijgangers hiervan gebruik konden maken.
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Toiletten in openbare gebouwen
Een meer publiek karakter hadden toilet-
ten in badgebouwen en gildehuizen. Deze
meerpersoonstoiletten waren over het
algemeen goed verlicht en luxueus uitge-
voerd. Men gebruikte marmer voor de 
zittingen, sponsgoten of sponsbak, en be-
kleedde de vloer en de wanden met mar-
mer. Als er geen marmer gebruikt werd,
dan lag op zijn minst een mozaïek op de
vloer en waren de wanden beschilderd.

Toiletten in badgebouwen hadden een
extra spoelmogelijkheid. Niet alleen leidde
men overloopwater van de baden door de
goot, maar ook het vuile badwater. Dit
moet zeker voor een efficiënte spoeling
gezorgd hebben. Deze toiletten waren niet
rechtstreeks van buiten toegankelijk, maar
konden alleen door mensen die reeds in
het gebouw waren gebruikt worden.

Openbare toiletten
De laatste categorie toiletten wordt ge-
vormd door de losse openbare toiletten die
niet bij een bepaald gebouw horen. Van de
vier openbare toiletten die bewaard zijn
gebleven liggen er drie rond het Forum.
Ook deze toiletten zijn luxueus uitgevoerd
met veel marmer. Het gebruikte marmer
blijkt echter geen eerste keus, gezien het
feit dat veel marmeren platen delen van
inscripties bevatten; een marmeren toilet-
zitting blijkt bij nadere bestudering een
omgewerkte sarcofaagdeksel te zijn.

Men beschikte over ruim voldoende
water, waarmee zowel sponsgoten als
extra waterbakken gevuld werden. De toi-
letgoot van het openbare toilet (IV iv 4) dat
aan de achterzijde van het grote nympha-
eum aan de zuidkant van het forum lag
werd gespoeld door het overloopwater
van dit nymphaeum.

Privacy
De gangbare opvatting over deze beide
begrippen is dat er bij de Romeinen geen
hygiëne was: hun toiletten waren donkere,
vuile en stinkende hokken. Aan de hand

van het fenomeen van de meerpersoonstoi-
letten gaat men er in het algemeen van uit
dat er ook geen privacy was. Sterker nog,
naar aanleiding van een epigram van
Martialis over een zekere Vacara, die de
hele dag alle openbare toiletten van de
stad afloopt in de hoop ergens uitgenodigd
te worden voor het avondeten,7 conclu-
deert men meestal dat het toiletbezoek een
sociaal en gezellig gebeuren moet zijn
geweest. De vraag is echter of dit ook voor
Ostia gold.

Privacy
Dat men met meer mensen tegelijk in een

toiletruimte aanwezig was, geeft onomsto-
telijk aan dat Romeinen een andere maat-
staf voor privacy hadden dan wij tegen-
woordig. Dit gaat echter niet zo ver als het
bovenaangehaalde epigram van Martialis
op het eerste gezicht suggereert. Martialis
beschrijft geen alledaagse situatie: het feit
dat meer personen in het toilet aanwezig
waren was weliswaar een normaal gege-
ven, maar dat Vacara zo onbeschaamd was
om anderen aan te spreken en zelfs voor
een maaltijd te vragen zeker niet. Boven-
dien geven de archeologische resten aan
dat men een bepaalde mate van privacy op
prijs stelde. Op de toiletten was het vaak
schemerdonker. Dit waarborgde niet
alleen een zekere privacy tegenover de
medegebruikers maar ook tegen pottenkij-
kers van buiten. Om verdere blikken van

Afb. 6. Drempel van het openbare toilet in het Huis
van de Aanligbedden (I xii 1) met sporen van een
draaideur.
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voorbijgangers te weren waren de ramen 
– indien ze al aanwezig waren – boven
hoofdhoogte aangebracht en was de
ingang meestal zo geplaatst dat men de
toiletgebruikers pas zag als men binnen
was. Het blijft onduidelijk of de toiletten
afgesloten konden worden, omdat in
slechts enkele toiletdrempels een draaigat
voor een deurscharnier is aangetroffen.
Het grote toilet bij het Huis van de Aanlig-
bedden (Reg. I xii 1) had, gezien de sporen
in de drempel, in ieder geval een bijzon-
dere deur: een draaideur (afb. 6). Mogelijk
gebruikte men ook gordijnen om toiletin-
gangen af te sluiten.

Helemaal in tegenspraak met de opvat-
ting dat het toiletbezoek een sociaal gebeu-
ren was, is de aanwezigheid van de godin
Fortuna op toiletten. Deze godin, die op de
wanden van verschillende meerpersoon-
stoiletten in Pompeii geschilderd was, had
tot taak het boze oog af te weren. Eén schil-
dering was zelfs voorzien van de woorden
cacator cave malu, ‘schijter, hoed u voor het
kwaad’. In Ostia zijn dergelijke schilderin-
gen niet gevonden, maar op het grote
meerpersoonstoilet in de Brandweer-
kazerne (Caserma dei Vigili, Reg. II v 1) trof
men een nis aan, die bestemd was voor een
Fortunabeeld, en een altaar dat door een
prefect van een cohort aan Fortuna gewijd
was (afb. 7). De aanwezigheid van Fortuna
kan men alleen maar verklaren door het
feit dat men zich blijkbaar – om wat voor
reden dan ook – niet helemaal op zijn
gemak voelde op een meerpersoonstoilet
en beschermd wilde worden tegen kwade
invloeden.

Hygiëne
De vele toiletten waarmee men urine en

faecaliën kon afvoeren en de riolen waar-
door men dit afval uit de stad kon weglei-
den, vormden de voorwaarden voor een
hygiënisch leven in de stad; het is de vraag
in hoeverre deze voorzieningen hygiënisch
gebruikt werden.

De vervallen toestand waarin de meeste

toiletten in Ostia momenteel verkeren,
maakt het moeilijk om zich voor te stellen
dat deze toiletten eens blinkend schoon
waren. Toch zijn er verschillende aanwij-
zingen waaruit blijkt dat toiletten schoon-
gehouden werden. In de komedie Curculio
laat Plautus een van de personages zeggen
dat hij zich nog minder van het gesnoef
van zijn tegenspeler aantrekt dan van de
slavin die zijn toilet schoonhoudt.8 Hieruit
blijkt dat het toilet gepoetst werd én dat
degene die dit deed nauwelijks status had.
De aangetroffen toiletten in Ostia zijn zo
aangelegd en ingericht dat ze gemakkelijk
schoon te houden waren: de vloeren liepen
altijd licht af naar de toiletafvoer en waren
bekleed met grote terracotta tegels of mar-
meren platen. Een enkele keer had een toi-
let een mozaïekvloer. Water voor schoon-

Afb. 7. Nis waar eens een beeldje van de godin
Fortuna stond, in een meerpersoonstoilet in de
Brandweerkazerne (Caserma dei Vigili, Reg. II v). In de
gevel staat FORTUNAESANCT.
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maak was bijna altijd beschikbaar op het
toilet zelf.

Hoewel de toiletten schoon gemaakt wer-
den, moet het er zeer gestonken hebben.
De toiletafvoer had een directe verbinding
met het eronderliggende riool en er was
geen zwanenhals of waterslot tussenge-
plaatst om de stank van het riool buiten te
houden. Ook was het niet mogelijk om met
een deksel op de zitting ongewenste geu-
ren te weren: de voorzijde van de zitting
was immers geheel of gedeeltelijk open in
verband met spoeling en het gebruik van
de spons-stok. Aangezien de toiletruimte
niet altijd met een deur afgesloten kon
worden, moeten de rioolluchten ook de
rest van het huis zijn binnengedrongen.
Ook Romeinen ergerden zich aan een der-
gelijke stank. Cicero zegt dat net zoals
architecten bij de aanleg van gebouwen de
afvalstromen buiten gezichts- en reukaf-
stand van de eigenaren houden, zo ook de
natuur dergelijke zaken ver houdt van
onze zintuigen.9 De uitspraak bij Apuleius
‘je stinkt als een goedkope latrine’ laat zien
dat men zich stoorde aan een onaange-
naam ruikend toilet.10

Een stinkend toilet is niet per se een onhy-
giënisch toilet. De open verbinding met het
riool, waardoor ongedierte gemakkelijk
het woonhuis binnenkwam, kon echter wel
een onhygiënische situatie veroorzaken.
Ratten, muizen en insecten konden op
deze wijze ziektes overbrengen, zeker als
het toilet in een keuken lag, zoals in Ostia
soms het geval is. Ook het herhaaldelijk
gebruik van de sponsjes als reinigingsmid-
del is onhygiënisch. Er zijn aanwijzingen
dat het handen wassen na het toiletge-
bruik gangbaar was. Zo laat Petronius
Trimalchio na het toiletgebruik zijn han-
den wassen in een kom. Dat hij zijn han-
den daarna afdroogt aan de haren van een
slaaf lijkt minder gebruikelijk.11 Enkele toi-
letten hebben een sponsgoot én een extra
waterbak; deze extra waterbak diende
waarschijnlijk voor het wassen van de han-
den. Het wasbekken in het grote openbare

toilet in de palaestra bij de Forumthermen
(Reg. I xii 6) lijkt ook deze functie te heb-
ben.

Het onderzoek naar de toiletten in Ostia
laat zien dat de gangbare opvatting dat de
Romeinen vooral grote openbare toiletten
hadden bijgesteld moet worden. In Ostia
komen deze toiletten weliswaar voor, maar
daarnaast was nog een grote variëteit aan
privé-toiletten voorhanden, evenals toilet-
ten in openbare gebouwen. Ook het beeld
dat Romeinen geen privacy op toiletten
hadden, kan genuanceerd worden: enige
privacy werd gewaarborgd. Met betrek-
king tot de hygiëne kan tenslotte opge-
merkt worden dat de toiletten misschien
schoon waren, maar zeker stonken en dat
de hygiëne naar onze maatstaven duidelijk
te wensen overliet.

NOTEN
1. Behalve de reconstructie van het toilet in het
Huis van de Aanligbedden zijn het openbare
toilet aan de palaestra van de Forumthermen
(Reg. I xii 6) en het openbare toilet ten zuiden
van het forum (Reg. IV iv 4) gerestaureerd. De
overige toiletten die met marmer gerestaureerd
zijn vallen minder op: het grote toilet in de
noordwesthoek van de Thermen van Neptunus
(Reg. II iv 4), het kleine toilet in de School van
Trajanus (Reg. IV v 15), het meerpersoonstoilet
in de Thermen van de Filosoof (Reg. V ii 6-7) en
het eenpersoonstoilet in het Huis van Fortuna
Annonaria (Reg. V ii 8). Ook heeft Calza houten
zittingen in beton laten nabouwen: in een toilet
in een van de winkels aan de voorzijde van het
Huis van de Ronde Tempel (Reg. I ix 2), in een
van de winkels aan de tweesprong (Bivio, Reg.
II i 1), in het appartement naast het Huis van de
Blikseminslag (Domus fulminata, Reg. III vii 5),
in twee Cassette-tipo appartementen (Reg. III xii
1) en in de Herberg van de Pauw (Caupona del
Pavone, Reg. IV ii 6).
2. Volgens Plinius Minor (Brieven II. 17. 25), die
een villa in de buurt van Ostia had, was het
grondwater hier van goede kwaliteit hoewel de
zee dichtbij was.
3. Zie hiervoor Seneca, Epistulae 70. 20, en
Martialis, Epigrammen XII. 48. 8.
4. De kamerpot (matella) wordt door Martialis
meermaals genoemd, zie bijvoorbeeld
Epigrammen VI. 89, X. 11, XII. 3 en XIV. 119.



123

5. Iuvenalis, Satiren III, 268–277.
6. Zie Ulpianus, Digesten IX. 3. 5, 1–2 en 7.
7. Martialis, Epigrammen XI, 77. 1–3.
8. Plautus, Curculio IV. 4. 24.
9. Cicero, De Natura Deorum II. 141.
10. Apuleius, Metamorfosen I. 17.
11. Petronius, Satyricon 27. 3–5.
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In havensteden zoals Ostia was de oriën-
taalse lichtgod Mithras zeer populair,
onder andere bij de kooplui, die in hem
een beschermer van de zeevaart en de 
handel zagen. In Ostia zijn tot nu toe 
zestien ruimtes als Mithrastempels geïden-
tificeerd: veertien in de stad en twee 
in het (niet toegankelijke) Palazzo Imperiale
ten westen van Regio I. De vroegste 
dateren uit de 2de, en de laatste uit de 
4de eeuw n.Chr. Opvallend is de gelijkma-
tige spreiding over de stad: kennelijk werd
bij de bouw van een nieuw mithraeum
steeds rekening gehouden met de reeds
bestaande. 

De mithraea in Ostia zijn relatief klein van
stuk. De maximale capaciteit was gemid-
deld 35 man, wat erop kan duiden dat men
liever meerdere dan grotere groepen inge-
wijden had.  

Het basisplan van de mithraea is heel een-
voudig: een kleine rechthoekige ruimte op
de begane grond, vaak achterin een woon-
huis. Aan weerszijden zijn hoge langwer-
pige podia waarop de vereerders geza-
menlijk aanlagen om de maaltijd te
nuttigen. Vaak wordt met de vorm een
grot geïmiteerd. Het altaar en de afbeel-
ding van de stierdoding bevinden zich in
de regel centraal dichtbij de achterwand,
zodat bij binnenkomst de aandacht direct
hierop werd gevestigd. 

In de Romeinse mithraea wordt Mithras
gewoonlijk als volgt afgebeeld: hij is een
jongeman in Perzische klederdracht (een
lange broek, een losse blouse en een korte
mantel) en draagt verder een Phrygische
muts met omgekrulde punt (pileus). Hij

knielt met één been op de rug van een stier
en doodt deze met een dolkstoot in de nek,
terwijl hij zelf het hoofd afwendt. Uit de
staart van de stier schieten korenaren op:
de dood van het dier brengt vernieuwing
van de aarde en en van het leven met zich
mee. Een kleine hond en een slang komen
erop af om van het levenbrengende bloed
te drinken, terwijl een schorpioen de geni-
taliën van de stier aanvalt. Een raaf slaat
het tafereel gade.

In tegenstelling tot veel andere mithraea
zijn die in Ostia niet (of slechts gedeelte-
lijk) ondergronds. Dit hield verband met
de overstromingen van de Tiber in het
winterseizoen en met de hoge grondwater-
stand. Geen van de mithraea in Ostia is
direct aan een doorgaande weg of een
plein gelegen. Het waren dus verborgen
ruimten, wat ongetwijfeld heeft bijgedra-
gen tot het mysterieuze karakter van de
cultus.

Een van de grootste problemen bij de

Mithras in Ostia

Feyo L. Schuddeboom

Afb. 1. De ligging van het mithraeum van
Felicissimus.
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bestudering van de Romeinse Mithrascul-
tus is het mysterie-karakter ervan: de
inhoud van de eredienst was een zorgvul-
dig bewaard geheim, dat alleen bij de inge-
wijden (mystae) bekend was. De literaire
bronnen over de cultus (met name
Porphyrius’ De antro nympharum) zijn hier-
door niet altijd betrouwbaar. 

Het Mithraeum van Felicissimus
Bij opgravingen in Ostia werd rond 1940 in
een vertrek aan de zuidrand van de stad
een mozaïek blootgelegd, waarop de zeven
graden van inwijding in de mysteriën van
Mithras staan afgebeeld (afb. 1 en 2). Aan
het hoofd van de zeven tableau’s bevindt
zich een wijdingsinscriptie: 

FELICISSIMVS / EX VOTO F(ecit)

Felicissimus heeft dit overeenkomstig zijn
belofte gemaakt.

Hieraan ontleent de ruimte haar huidige
naam: Mithraeum van Felicissimus (Reg. V
9 1). Het heiligdom kon alleen via een aan-
grenzend vertrek worden betreden.1 Direct
bij de ingang liggen enkele eenvoudige
mozaïeken en een klein bassin. Het
mozaïek van het middenpad is een symbo-
lische weergave van de zeven inwijdings-
graden, waarvan voorheen alleen de
namen bekend waren. De zeven graden
waren ook verbonden met de zeven ‘pla-
neten’ (dat wil zeggen de vijf bekende pla-
neten, de maan en de zon), waarbij de
hoogste graad was verbonden met de
belangrijkste planeet. Van hoog naar laag
zijn dit:
Pater (vader) - sikkel, muts, staf, kom -
Saturnus 
Heliodromus (zonneloper) - zweep, kroon,
fakkel - Sol
Perses (Pers) - maan, sikkel, zeis/ploeg,
ster - Luna
Leo (leeuw) - bliksem, sistrum (Isis-ratel),
vuurschop - Jupiter  

Miles (soldaat) - lans, helm, soldatenzak -
Mars
Nymphus (bruid, m.) - diadeem, lamp,
..(onleesbaar) - Venus
Corax (raaf) - raaf, beker, herautenstaf -
Mercurius.

De hiermee gegeven ordening van ‘plane-
ten’ is uniek voor de Mithrasdienst. Waar-
om hielden de Mithras-vereerders juist
deze volgorde aan? Volgens Macrobius (In
Somn. 1. 19) waren er in de oudheid twee
gangbare volgorden. De Chaldeïsche rang-
schikte de hemellichamen op grond van

Afb. 2. Het Mithraeum van Felicissimus met de zeven
inwijdingssymbolen (uit: Becatti. Roma 1954).
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hun vermoede afstand tot de aarde (van
verst tot dichtstbij): Saturnus-Jupiter-Mars-
Sol-Venus-Mercurius-Luna. Van deze volg-
orde is later weer een andere afgeleid, die
nu nog telkens voor de weekdagen wordt
gebruikt. De laatstgenoemde ontstaat,
wanneer men begint met Saturnus en naar
rechts gaand steeds twee hemellichamen
overslaat (Saturnus-Sol-Luna-Mars-
Mercurius-Jupiter-Venus).2 De Mithras-
aanhangers waren al in de 2de eeuw
bekend met deze volgorde.

De volgorde van de planeten, zoals we
die aantreffen in het Mithraeum van
Felicissimus, was nieuw en bestond uit een
mengsel van de Chaldeïsche volgorde en
van die van de weekdagen. Dit levert een
interessante combinatie op van plaats en
tijd; de initiatie hield misschien wel een
denkbeeldige reis door tijd en ruimte in.

Een van de belangrijkste bronnen met
betrekking tot de rol van de sterren en 
planeten bij de zielsverhuizing in de
Mithrasdienst is Origenes (Contra Celsum
6. 22): 

Plato leerde dat, om van hemel naar aarde af te
dalen en van aarde naar hemel op te klimmen,
de zielen zich langs de planeten begeven. De
Perzen beeldden dezelfde gedachte uit in hun
Mithrasmysteries. Zij hebben een symbool dat
de twee bewegingen uitbeeldt die aan de hemel
plaatsvinden, namelijk de beweging van de
vaste sterren en van de planeten, en een andere
die de reis van de ziel langs de hemellichamen
aanduidt. Dit laatste symbool is een hoge lad-
der met zeven poorten (heptapylos) en een acht-
ste aan de top. De eerste poort is van lood, de
tweede van tin, de derde van koper, de vierde
van ijzer, de vijfde een legering, de zesde van
zilver, de zevende van goud.

In het Mithraeum van Felicissimus zijn
deze eerste zeven poorten afgebeeld,
namelijk de zeven graden, die geassocieerd
waren met de zeven planeten. De weg die
langs de planeten voerde was een bewe-
ging van de aarde af, zodat een gelijkstel-
ling van de achtste poort met de sterrenhe-

mel voor de hand ligt. In het mozaïek is
echter geen voorstelling van een achtste
poort. Als deze zich dus inderdaad aan 
het uiteinde van de ladder zou moeten
bevinden, dan ligt het voor de hand de
achtste poort gelijk te stellen aan de stier-
doding. 
Een kosmologische interpretatie van de
stierdoding
De volgende sterrenbeelden vinden we
steevast terug in de afbeelding van de
stierdoding: Taurus (Stier), Canis minor
(Hond), Hydra (Slang), Corvus (Raaf),
Scorpius (Schorpioen). Een enkele keer vin-
den we een leeuw (Leo) en een drinkbeker
of waterkruik (Aquarius = Waterman). 

Op de ecliptica3 bevinden zich de
bekende twaalf tekens van de dierenriem,
waarvan alleen de Stier en de Schorpioen
elke keer in de scène van de stierdoding
voorkomen. Een denkbeeldige lijn op een
sterrenkaart door alle in de stierdoding
voorkomende sterrenbeelden leidt echter
tot de ontdekking dat deze lijn precies
samenvalt met de hemelequator,4 waar
deze zich tussen circa 4000 en 2000 v.Chr.
bevond. 

We weten nu niet alleen langs welke gra-
den de ingewijde geestelijk tot de sterren-
hemel opsteeg, maar ook welke weg de
ziel volgens de Mithras-vereerders langs
de sterren aflegde alvorens dit heelal weer
te verlaten. Hoewel de precieze inhoud
van de mysteriën nooit bekend zal wor-
den, kunnen we uit de eerder geciteerde
passage van Origenes met zekerheid aflei-
den dat de weg van de zeven graden die
de ingewijde doorloopt inderdaad een weg
langs de planeten is. Het is een soort lad-
der die de ziel door tijd en ruimte bestijgt
op zijn weg naar de hoogste macht in de
kosmos, die zich ergens buiten de hemel-
koepel moet bevinden. Het is erg aantrek-
kelijk om deze weg te beschouwen als een
pad naar de onoverwinnelijke kosmokra-
tor, Mithras zelf.
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NOTEN
1. De oude uitgang die direct op de straat uit-
kwam was bij de inrichting van de ruimte als
mithraeum dichtgemetseld.
2. Oorspronkelijk was elk uur van de dag vol-
gens deze volgorde toegewezen aan een hemel-
god. Vervolgens werd de god van het eerste
uur van de dag beschouwd als die van de hele
dag. Zo werd Saturnus god van de eerste dag,
Sol van de tweede dag, enzovoort. Deze zeven-
dagige week is in het Romeinse Rijk officieel
ingevoerd door keizer Constantijn in 321 n.Chr.
3. De ecliptica is de baan waarlangs de zon zich
(ten gevolge van de jaarlijkse beweging van de
aarde om de zon) jaarlijks langs de sterrenhe-
mel lijkt te bewegen.
4. De hemelequator is de denkbeeldige cirkel
die in het verlengde van onze equator ligt en
die de ecliptica doorsnijdt onder een hoek van
circa 23.5 graden.
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In een havenstad als Ostia leefden mensen
van allerlei nationaliteiten en van alle ran-
gen en standen naast elkaar. Dat resul-
teerde in talrijke heiligdommen, waar
dankzij handelscontacten vreemde naast
Romeinse goden voorkwamen. Binnen
afzienbare tijd kreeg de stad een Serapeum,
een heiligdom voor Serapis. Sarapis is een
Grieks-Egyptische god, wiens naam in 
de Romeinse tijd Serapis werd. Deze god-
heid zou door koning Ptolemaeus I
(305–283 v.Chr.) bedacht zijn en afstam-
men van Wsr-Hp (Osiris-Apis), de godde-
lijke stier van Memphis. Als nieuwe Osiris
was hij een soter (een reddende god). Hij
zorgde hij voor materiële gunsten en 
welvaart. In de laat-Hellenistische en
Romeinse tijd komt het oorspronkelijke
karakter van Serapis als god van de doden
en de onderwereld meer naar voren. In de
loop van de tijd kreeg hij een aantal speci-
fieke kenmer-ken toegedicht: god van de
genezing en beschermer van de zeevaart.
Bovendien werd Serapis vaak met
Helios/Sol (Zonnegod) geassocieerd.
Uiteindelijk zou hij het meest met
Zeus/Jupiter worden geïdentificeerd.  

Dankzij handelscontacten tussen
Alexandrië en Zuid-Italië kwamen koop-
lieden in contact met deze nieuwe god en
verspreidde de cultus zich via de zeerou-
tes.

Een heiligdom
Het heiligdom voor Serapis in Ostia stond
aan de Via del Serapeo (Regio III 17 4), in 
het uiterste westen van de stad, ten zuid-
oosten van de grote pakhuizen in Reg. I xix

en xx (afb. 1). De eerste resten werden in
1939 onder leiding van Calza blootgelegd. 
Het werd geïdentificeerd aan de hand 
van enkele decoraties en een inscriptie.
Tijdens een opgraving in 1958 werd een 
in twee stukken gebroken marmeren 
plaat teruggevonden. Het geheel had een
langgerekte driehoekige vorm en draagt 
de inscriptie

IOVI SARAPI(DI) 

aan Jupiter Sarapis

Waarschijnlijk heeft het als fronton van de
tempel gediend. Pas bij het vinden van een
fragment van de Fasti Ostienses werd de
aard van het complex duidelijk:

VIII K(alendas) FEBR(uarias) TEMPLUM
SARAPI
QUOD [.] CALTILIUS P[...] SUA PECUNIA
EXSTRUXIT
DEDICATUM EST.

Op 24 januari in het jaar 127 is aan Sarapis een
tempel gewijd, die Caltilius P. op eigen kosten
heeft laten bouwen.

Met deze ontdekking is zowel de concrete
inwijdingsdatum (127 n.Chr.) bekend
geworden als de naam van de opdrachtge-
ver, die van een rijke familie blijkt af te
stammen. De datum 24 januari is de
geboortedag van keizer Hadrianus. Vooral
deze keizer stond bekend om zijn grote
voorliefde voor Egypte en zijn cultuur, en

Het Serapeum in Ostia

Katja Koegler
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hij had een grote affiniteit met Serapis.
Keizer Hadrianus zou hem tijdelijk tot uni-
versele Zonnegod benoemen. Uit de
archeologische resten van het heiligdom
noch uit de inscripties blijkt of Hadrianus
direct bij het Serapeum betrokken was. De
tempel werd in opdracht van Caltilius
gebouwd en vormt dus een privé-initiatief.
De inwijding op de geboortedag van
Hadrianus kan als een vorm van eerbetoon
aan de keizer worden uitgelegd.

De inrichting
De voorhof van het heiligdom was door
een muur van de straat gescheiden. Bij 
de ingang ligt een stiermozaïek, dat 
waarschijnlijk pas uit het einde van de 
2de eeuw n.Chr. dateert. Opvallend is dat
het dier geen attributen heeft die specifiek
aangeven dat het hier om de Apis-stier
gaat (afb. 2). Wel direct aan het begin van
de bouw werd centraal in de binnenhof
een rijk vloermozaïek gelegd met Nijl-
scènes: krokodillen, nijlpaarden, eenden en

ibissen tussen verschillende waterplanten
zoals waterlelies, witte en blauwe lotussen.
Ook jacht- en gevechtsscènes tussen nijl-
paarden of krokodillen met dwergen of
pygmeeën zijn afgebeeld.

De binnenhof bezat aan beide kanten een
zuilengalerij. Via ingangen aan de noord-
en zuidkant waren de sacrale feestzalen te
bereiken (afb. 3). Van de bakstenen tempel
is betrekkelijk weinig over. Wel valt nog
op te maken dat het om een kleine op een
podium geplaatste tempel ging met een
rechthoekige plattegrond van 3.80 bij 
5 meter, die op het oosten was georien-
teerd (afb. 4). Via een trap was de voorhal
te bereiken, die aan de voorzijde vier zui-
len had. Vervolgens bood een vestibule via
drie ingangen toegang tot de cella.
Achterin was oorspronkelijk een ver-
hoogde bank, waar vermoedelijk het cul-
tusbeeld van Serapis gestaan heeft.
Eronder bevond zich een crypte-achtige
ruimte, waarvan de betekenis onbekend is.
In een latere fase werden de zuilen van de
voorhof door bakstenen pilasters vervan-

Afb. 1. Ligging van het Serapeum te Ostia.

Afb. 2. Een zwart-wit marmeren vloermozaïek dat
voor de ingang van de hof van het Serapeum ligt (uit:
Becatti, Scavi di Ostia IV. Roma 1961. Fig. 290).

Afb. 3. Een overzicht van het Serapeum en zijn cultus-
ruimten (uit: Wild 1984, fig. 31).
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gen en bedekt met marmer of stucdecora-
tie. Bovendien werd de tempeltrap ver-
breed.

De cultus
Het belangrijkste onderdeel van het dage-
lijkse ritueel in de tempel vormde de ver-
zorging van het cultusbeeld. De god wordt
meestal afgebeeld zittend op een troon,
gekleed in een wollen of linnen onderkleed
met daaroverheen een mantel. Op het
hoofd draagt hij een mandje (kalathos) of
schepel (modius), versierd met korenaren
en olijftakken, die hem symboliseren als
god van de vruchtbaarheid van het land.
Hij houdt vaak een scepter in de hand en
aan zijn voeten zit Cerberus (het bekende
driekoppige monster van de onderwereld).
Behalve het godenbeeld waren de inwij-
dingsceremoniën belangrijk, waarin de
dood en vervolgens de wedergeboorte op
uitbundige wijze werden nagebootst. Men
kwam weer tot leven door de reinigende

werking van water onder begeleiding van
exotische riten en muziek. Tijdens de
plechtigheid werd vrijwel altijd een
gebedsspreuk uitgesproken voor het wel-
zijn van de keizer en zijn rijk.

De volgelingen brachten op gezette tijden
offers aan hun god, zoals bijvoorbeeld op
de Sarapia op 25 april (de feestdag van
Serapis). De giften tonen aan dat de aan-
hang vooral tot de midden- en lagere klas-
sen behoorde. In de inscripties zijn weinig
namen en titels terug te vinden. Dit zou
erop kunnen wijzen dat vooral mensen
van Griekse of Oosterse afkomst zich tot
Serapis wendden. Dan zouden handelaren
en kooplieden in aanmerking komen. Het
is niet het eerste heiligdom dat naast een
religieuze functie ook een sociaal-economi-
sche functie vervulde. De thermen, maar
ook de omliggende barretjes en winkeltjes
moeten een specifieke relatie met de
gemeenschap en het personeel van het
Serapeum hebben gehad. Er is mogelijk
sprake geweest van een sociaal, cultureel
en religieus centrum dat zelfstandig in 
zijn bestaan kon voorzien. Aangezien er
geen beroepsgilde bekend is, zal de 
leiding wel in handen van de Serapiaci
(Serapispriesters) hebben gelegen. Het
geld kwam mogelijkerwijs uit de koren-
handel. De tempel zal hebben gefloreerd
dankzij de opbrengsten van de grote pak-
huizen uit de directe nabijheid.

Het einde
Uit het aantal vondsten blijkt dat Serapis
en zijn cultus in Ostia een grote bloei
gekend hebben. Aan het einde van de 
3de eeuw n.Chr. liep de verering terug,
waarschijnlijk mede doordat de handel
naar Portus verlegd was. De doorgangen
vanuit het Serapeum naar de cultusruimten
werden dichtgemetseld, die op hun beurt
tot huis werden verbouwd. De ruimten
rondom de tempel werden nu voor cultus-
doeleinden gebruikt. Serapis verdween
echter niet van het toneel en kreeg in
Portus weer een eigen heiligdom.

Afb. 4. Een axonometrische tekening van de tempel in
de eerste bouwfase (uit: Mar  1992, fig. 12).
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Ongeveer dertig jaar geleden waren er
geen bewijzen die het bestaan van een
Joodse gemeenschap in Ostia bevestigden.
Er was slechts een vermoeden dat geba-
seerd was op één inscriptie. Deze is gevon-
den in Castel Porziano, een paar kilometer
ten zuidoosten van Ostia. Het eerste deel
van de inscriptie luidt: [universitas]
Iudeorum [in col(onia) Ost(iensi)
commo]rantium (gemeenschap van de in
de kolonie Ostia woonachtige Joden). In
het tweede deel wordt een naam en een
functie genoemd: C. Iulius Iustus die
gerusiarches was, een soort ouderling bin-
nen een Joodse gemeenschap. De naam is
een Romeinse en dus niet als naam van een
Jood te herkennen. Het feit dat de Joden
Romeinse namen aannamen heeft bijgedra-
gen tot het feit dat er weinig bekend is
over Joden in Ostia.

In 1961 kreeg men zekerheid toen bij de
aanleg van een autosnelweg naar het vlieg-
veld Leonardo da Vinci te Fiumicino een
gebouw werd ontdekt aan de rand van

Ostia Antica (afb. 1). Op basis van de aan-
wezigheid van Joodse symbolen, zoals bij-
voorbeeld een menorah (zevenarmige 
kandelaar), kan het als een synagoge geï-
dentificeerd worden (afb. 2). De synagoge
bevindt zich buiten de westelijke 
stadspoort (de Porta Marina), aan de Via
Severiana, aangelegd in circa 200 n.Chr. ten
tijde van keizer Septimius Severus en naar
hem genoemd. In de eerste eeuwen van
onze jaartelling liep de kustlijn vlak langs
de synagoge.

Het gebouw
De synagoge bestaat uit de volgende ver-
trekken (afb. 3): wanneer men bij de
ingang het trapje afdaalt, komt men in een
soort vestibule, waarin een waterput is
aangetroffen. Deze vestibule loopt over de
gehele breedte van de synagoge. Langs de
zuidoostelijke kant van de vestibule zijn
muurresten van kleine vertrekken gevon-
den, waarvan de functie onduidelijk is.
Aan de westelijke kant van de vestibule

De synagoge van Ostia

Vera van Karsen

Afb. 1. De synagoge.

Afb. 2. De menorah in relief op een deel van de archit-
raaf (foto J. v/d Kerk).
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waren vijf toegangen tot andere vertrek-
ken. De drie toegangen die het dichtst bij
de ingang zijn geven toegang tot de zoge-
naamde hoofdhal; deze is ruim 24 bij 12
meter groot. Tegen de achterwand van dit
vertrek staat een podium, dat de bima is
geweest, een verhoging waar de Torah (de
eerste vijf boeken van het Oude Testa-
ment) werd voorgelezen. Wanneer men
hierop staat, kijkt men in de richting van
Jeruzalem, maar ook naar de plaats waar
in de synagoge de Torah-rollen werden
bewaard, de zogenaamde Torah-schrijn.
Deze schrijn bevindt zich halverwege de

hoofdhal en heeft de vorm van een halve
cirkel. Ervoor staan twee zuiltjes waarop
architraven rusten met Joodse symbolen
erop, zoals de zevenarmige kandelaar (zie
afb. 2), de ramshoren (shofar), de citroen
(etrog) en de palmtak (lulav).

Door de achterste twee ingangen vanuit
de vestibule is het andere gedeelte van de
synagoge bereikbaar. In dit gedeelte was
een keuken met een oven en een marmeren
werkblad, een vertrekje dat als wacht-
ruimte of opslagplaats dienst heeft gedaan,
en een groot vertrek dat waarschijnlijk als
schoollokaal of herberg gefungeerd heeft.

Naast de synagoge
ligt aan de noord-
westelijke kant nog
een complex met ver-
schillende vertrek-
ken, dat zeer waar-
schijnlijk ook bij de
synagoge heeft
gehoord. Mijns
inziens heeft dit com-
plex onder andere
dienst gedaan als
mikwa, een plaats
voor rituele reini-
ging. Aanleiding
hiervoor zijn diverse
vertrekken die met
een gewelfd plafond
zijn uitgerust. Een
mikwa moet een
ondergrondse ruimte
zijn, iets wat gereali-
seerd kan worden
met gewelven.
Daarnaast is er een
ruimte die duidelijk
gebruikt is voor
wateropslag. Tevens
kan in dit complex
recht gesproken zijn,
in de vorm van een
rabbijns tribunaal
(Beth Din).

Afb. 3. Plattegrond van de synagoge (White 1997).
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In het gebouw zijn duidelijk bouwfasen
te onderscheiden door middel van de ver-
schillende metseltechnieken. Deze bouwfa-
sen dateren van circa 50 n.Chr. tot en met
de 4de eeuw. Vrijwel zeker is de synagoge
tot de 5de eeuw als zodanig in gebruik
geweest.

De synagoge van Ostia was in de laatste
bouwfase monumentaal van karakter. Er
waren zuilen van marmer, een vloer in
gesneden stukken marmer (opus sectile) en
diverse mozaïekvloeren. Op de architraven
van de Torah-schrijn zijn Joodse symbolen
afgebeeld, die bedekt waren met verguld-
sel.

De Joodse gemeenschap
Gelet op het oppervlak van de synagoge
(circa 1000 m2) moet de Joodse gemeen-
schap in Ostia uit honderden leden hebben
bestaan. Het was een relatief open gemeen-
schap, want de synagoge was aan een
drukke straat gelegen. De houding van de
gemeenschap tegenover de niet-Joodse
wereld is waarschijnlijk welwillend
geweest, omdat er een inscriptie gevonden
is die begint met de woorden PRO
SALVTE AVG(usti) (voor het heil van de
keizer). Deze inscriptie vermeldt de schen-
king van een kist waarin de Torah-rollen
werden bewaard. 

De synagoge in Ostia is een complex
gebouw, dat verschillende doeleinden
gediend heeft. Het had eigen voorzienin-
gen zoals een keuken en waarschijnlijk een
mikwa. Natuurlijk was de synagoge in de
eerste plaats een gebedshuis, maar daar-
naast diende zij als studiehuis (Beth ha
Midrash), als herberg voor pelgrims en wel-
licht ook als plaats waar recht werd
gesproken (Beth Din).

Kortom: een plaats waar de vele talrijke
leden van de Joodse gemeenschap regel-
matig bij elkaar konden komen in een stad
die van oudsher door mensen van verschil-
lende culturen werd bewoond.
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‘Een dode mag niet in de stad worden
begraven, noch daar worden verbrand’,
luidt een bepaling uit de Wet der Twaalf
Tafelen (Cicero, De legibus 2, 23, 58). Zo
werd reeds in 450 v.Chr. de scheiding tus-
sen het stedelijke gebied en de begraaf-
plaatsen formeel vastgelegd. Tot in de late
oudheid bleef deze regel, die gold voor
elke stad in het Romeinse Imperium, van
kracht. De levenden voelden zich evenwel
verbonden met de doden en de religieuze
traditie eiste zorg voor de schimmen van
de voorouders. Daarom werden de graven
aangelegd op gemakkelijk bereikbare
plaatsen, dicht bij de stad. Ook de ligging
van graven aan openbare wegen waar-
borgde de bereikbaarheid. Graven waren
domus aeternae, woningen voor de eeuwig-
heid. Slechts om dringende redenen wer-
den zij verplaatst, nooit werden ze ge-
ruimd. Voor verplaatsing van stoffelijke
resten was toestemming van het college
van pontifices of de keizer vereist. Eigen-
machtige aantasting van graven werd als
grafschennis zwaar bestraft. Het perma-
nente karakter van graven deed de necro-
polen geleidelijk uitdijen. De afstanden
tussen de stad en de verst verwijderde gra-
ven groeiden. Wanneer de stedelijke bevol-
king in omvang toenam, nam de grond-
schaarste toe, stegen de grafprijzen en
werd gewoekerd met de beschikbare
ruimte. Een fatsoenlijk graf werd voor
bevolkingslagen onder aan de maatschap-
pelijke ladder een onbereikbaar goed.

Deze verschijnselen uit de Romeinse graf-
cultuur hebben hun sporen nagelaten in de
epigrafische bronnen. Deze dateren over-

wegend van na het midden van de 1ste
eeuw v.Chr. In die tijd werd het onder
brede bevolkingslagen gewoon om graf-
percelen te bebouwen met monumenten.
De verbreiding van deze gewoonte maakte
ook grafinscripties algemener. De teksten
zijn gewoonlijk volgens vaste patronen
opgebouwd. Die gebondenheid aan formu-
les, vaste frasen en zinswendingen maakt
het mogelijk de inscriptieteksten onder te
verdelen in types. Het is van groot belang
te onderkennen dat elk van deze types een
bijzondere functie had. In de 3de eeuw
n.Chr. kwam aan de bloei van de grafepi-
grafiek een eind.

In dit artikel staan teksten uit Ostia cen-
traal, waarin sprake is van grafgebouwen
en -percelen. Deze teksten, die zo expliciet
grafruimtes, urnen en sarcofagen vermel-
den, illustreren de zorg die vermogende
Romeinen besteedden aan de toebereiding
van een laatste rustplaats voor zichzelf en
hun geliefden.

Ritueel en sacraal recht
Ian Morris heeft het oprichten van een
grafsteen met inscriptie – ‘epitaphs’ in zijn
terminologie – gekarakteriseerd als een
handeling die deel uitmaakte van het
Romeinse uitvaartritueel. Dezelfde facto-
ren die bepaalden of iemand met een
publieke uitvaartplechtigheid werd
geëerd, bepaalden of de naam van de dode
op een inscriptiesteen werd vereeuwigd.
Deze samenhang tussen grafritueel en
inscriptievervaardiging is echter minder
sterk dan Morris suggereert. Veel grafin-
scripties waren niet het sluitstuk van een

Een huis voor de eeuwigheid
Aanschaf en inrichting van graven in de
epigrafiek

Ralph P. Schoen
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uitvaartplechtigheid, maar van een stich-
tingshandeling die los staat van het uit-
vaartritueel. Deze inscripties zijn juridisch
van aard: zij reserveren het recht op
gebruik van een grafruimte voor bepaalde
personen. Tot deze categorie inscripties
behoren allereerst de teksten die tot doel
hebben de eigenaren van een bepaalde
plaats kenbaar te maken. Teksten van dit
type komen voor op grafmonumenten uit
de late Republiek en het vroege principaat,
zoals die voor de Porta Laurentina:

A(ulus) MUCIUS A(uli) L(ibertus) /
ANTIOCHUS / MUCIA A(uli) L(iberta) /
[[TATEIS]] //
A(ulus) MUCIUS A(uli) L(ibertus) /
ANTIOCHUS L(ibertus) /
IN FR(onte) P(edes) XX /
IN AG(ro) P(edes) XXV1

De tekst is slechts een opsomming van
namen, gevolgd door de maten van het
perceel in de breedte (in fronte) en de
diepte (in agro). Waarschijnlijk gaat het om
echtelieden, ooit slaven van dezelfde mees-
ter, en hun vrijgelatene. Zij presenteren
zich als degenen die recht hebben om
gebruik te maken van het genoemde per-
ceel van omstreeks zes bij zeven en een
halve meter.

In het tweede teksttype van deze catego-
rie krijgt de stichtingshandeling de na-
druk. Steeds worden ook degenen aange-
duid, die de begunstigden waren. Zo’n
stichtingshandeling hield niet noodzakelij-
kerwijs verband met een sterfgeval. Een
illustratie van dit teksttype is CIL 14, 4827:

D(is) M(anibus) / 
C(aius) CALPENIUS HERMES FECIT SIBI ET
SUIS / 
ET LIBERTIS LIBERTABUSQ(ue) POSTE-
RISQ(ue) EORUM / 
ET ANTISTIAE COETONIDI CONIUGI SUAE
// 
H(oc) M(onumentum) H(eredem) E(xterum)

N(on) S(equitur) / 
CUBICULUM INTRANTIBUS AD DEXTRAM
ET / 
FORAS IN PAVIMENTO SARCOPHAGA ET
CON/
TRA ET LAEVA PARIETIBUS DUOBUS
AEDICU/
LAS CUM OLLIS ET SARCOPHAGIS FECIT2

Gaius Calpenius Hermes heeft een monu-
ment gemaakt voor zichzelf, voor degenen
over wie hij als pater familias gezag uitoe-
fent, zijn vrijgelatenen en hun nakomelin-
gen, en voor Antistia Coetonis, zijn echtge-
note. Daarbij heeft hij bepaald dat het recht
om het monument te benutten niet zal toe-
vallen aan andere erfgenamen dan kinde-
ren of kleinkinderen. Vervolgens laat
Calpenius Hermes op de steen vermelden
wat hij heeft gereserveerd voor de begun-
stigden. Dit is beschreven vanuit het
gezichtspunt van degene die de om-
muurde hof betreedt. Allereerst, rechts,
een als slaapkamer aangeduide grafkamer.
In het plaveisel voor die kamer heeft hij
twee sarcofagen laten aanbrengen. In de
twee muren tegenover en links van de
ingang elk een aedicula, het best te
omschrijven als een kleine kapel, met
urnen en sarcofagen. De boodschap van
deze tekst is geheel en al geconcentreerd
op de bouw of aankoop van grafruimte
voor een duidelijk omschreven groep men-
sen.

Sommige stichtingsinscripties noemen
een sterfgeval als aanleiding voor de stich-
tingshandeling. Toch blijft het doel van de
tekst de stichtingshandeling te documente-
ren. Dit wordt duidelijk uit CIL 14, 1030:

D(is) M(anibus) / 
T(iti) FLAVI FELICIS / 
T(itus) FLAVIUS AUG(usti) LIB(ertus) / 
METROBIUS PATER // 
FILIO PIENTISSIMO FECIT / 
V(ixit) AN(nnis) XXV D(iebus) XVII SIBI ET
SUIS / 
LIBERTIS LIBERTABUSQ(ue) P(osteris) Q(ue)
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E(orum) / 
LOC(us) DAT(us) A PRIMIGENIO CONLI-
BERTO3

De tekst begint, evenals de voorgaande,
met de mededeling dat de gemarkeerde
ruimte is bestemd voor de di Manes, maar
nu specifiek die van Titus Flavius Felix. De
di Manes zijn waarschijnlijk de spirituele
componenten van de genoemde dode. De
meervoudsvorm di Manes impliceert wel-
licht dat de Romeinen dachten dat de men-
selijke geest na de dood uiteenviel in
delen, die als verblijfplaats de onderwe-
reld, het graf en de sterren hadden. De pre-
cieze betekenis van het begrip di Manes is
echter ondanks alle onderzoek onduidelijk.
De vader van de overledene, Titus Flavius
Metrobius, een keizerlijke vrijgelatene,
heeft het monument gemaakt naar aanlei-
ding van de dood van zijn zoon. Het graf
was mede bestemd voor de stichter zelf,
zijn huisgenoten, zijn vrijgelatenen en hun
nakomelingen. Een medevrijgelatene
wordt geëerd als schenker van de locatie
van het graf. De inscriptie is te dateren in
de tweede helft van de 1ste of de eerste
decennia van de 2de eeuw n.Chr.

De verbindende factor tussen wat Morris
aanduidt als rituele epitafen en de zake-
lijke inscripties is het feit dat ze alle een
ruimte markeren en apart zetten van de
omgeving. Deze constatering is minder
voor de hand liggend dan op het eerste
gezicht lijkt. Het gaat om de begrenzing
van plaatsen die waren gereserveerd voor
sacrale doeleinden. In de Romeinse traditie
werd strict onderscheid gemaakt tussen
zaken die rein purus waren en zaken
waarop een taboe rustte. Zaken waarop
een taboe rustte, werden aangeduid als
sacer, sanctus of religiosus, afhankelijk van
de goddelijke macht aan wie ze toebehoor-
den. De jurist Gaius legt in zijn Instituten 2,
2 – 6 op summiere wijze de betekenis van
deze begrippen uit. Sacer en sanctus zijn
hoedanigheden die betrekking hadden op
de staatsgodsdienst en de hemelgoden,

maar religiosus was de hoedanigheid van
zaken die toebehoorden aan de machten
van de onderwereld, de di Manes. Door het
op rituele wijze begraven van stoffelijke
resten van een dode op een plaats die de
handelende persoon in eigendom toebe-
hoorde, werd de plaats eigendom van de di
Manes en was ze voor niet-funeraire doelen
onbruikbaar. Naar het gewijde karakter
van de graven verwijst de kenmerkende
aanhef van vele funeraire inscripties, zoals
CIL 14, 1701:

DIS MANIBUS / 
M(arcus) VALERIUS M(arci) LIB(ertus)
EUTYCHUS / 
FECIT SIBI ET CALITYCHE / 
COLLIBERTAE ET NEPOTIBUS // 
SUIS ET LIBERTIS LIBERTABUSQ(ue) / 
POSTERISQUE EORUM / 
ET ANTE SE AREAM SIBI CONCESSAM A
IULIA / 
TYCHE TUTORE AUCTORE T(ito) FLAVIO
AUTARCHE / 
IN FRONTE PED(es) XIIIS IN AGRO PED(es)
XVS4

Hier gaat het om de bouw van een monu-
ment en de toevoeging van een pleintje
daarvoor. Deze ruimte was bestemd voor
cultushandelingen of crematies. Iulia
Tyche, de schenker van dit stukje grond,
werd vertegenwoordigd door haar voogd.
Het Romeinse recht liet tot in de 2de eeuw
n.Chr. immers ook een volwassen vrouw
niet toe rechtshandelingen te verrichten
zonder mannelijke goedkeuring. De tekst
geeft geen aanleiding te geloven dat de
stichting van het graf verband hield met
een sterfgeval. De opdracht van het graf
aan de di Manes moet daarom worden
gezien als een dedicatio, opdracht.

Tot het moment dat het graf daadwerkelijk
in gebruik werd genomen, was het rein,
purus. Verscheidene inscriptieteksten uit
Ostia maken melding van de reine status
van bepaalde grafruimtes. Een goed voor-
beeld is de tekst van Lucius Caecilius Victor:
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L(ucius) CAECILIUS VICTOR DONATUM SIBI
PAVIMENTUM / 
PURUM VIRGIN(em?) MONUMENTI HUIUS
A PERELIA HIERONIDE / D(is) ET ANNIIS
VITALE ET DECIA IN QUO SARCOPHAGA
NOVA SUMPTIBUS SUIS INSTRUXIT FECIT
M(anibus) / 
QUE SIBI ET CAECILIAE HYGIAE CONIUGI
SUAE ET LIBERTIS LIBERTABUSQUE POS/
TERISQUE EORUM5

De opdracht van het graf aan de di Manes
staat aan weerskanten van de eigenlijke
tekst, op het niveau van de tweede regel.
Er is blijkbaar sprake van de stichting van
een nieuw graf, al ging het om de herin-
richting van een oudere grafruimte,
bestemd voor crematiebijzettingen. Toen
vanaf de 2de eeuw n.Chr. lijkbegraving de
overhand kreeg, werd het vloeroppervlak
van deze grafkamers benut voor de aanleg
van nieuwe graven. De wanden met nissen
die urnen borgen, bleven ongemoeid, maar
het vloeroppervlak werd benut voor de
aanleg van inhumatiegraven, sarcofagen.
Om het geoorloofde van de handeling aan
te geven, werd de zuivere staat van het
vloeroppervlak nadrukkelijk vermeld. Zo
wilden de opdrachtgevers zelfs de schijn
van grafschennis vermijden. Zolang een
zaak purus was, golden de regels van het
profane rechtsverkeer en kon de eigenaar
vrijelijk daarover beschikken.

De feitelijke ingebruikname van het graf
staat gelijk aan een consecratio. Ook deze
handeling wordt in inscripties genoemd:

LOCUS CONSACRATUS / 
IULIA LUCIANE / 
VIXIT AN(nis) IIII ME(nsibus) VII // 
DI(ebus) VIII6

Dit is een tekst die het predikaat ‘epitaaf’
verdient. De steen markeert een plaats die
een gewijde status heeft gekregen door de
rituele bijzetting van een dode. Het
gebruik van het woord consecratio moet

niet worden gezien als aanwijzing dat het
graf sacer werd: dat was onmogelijk. De
rituele bijzetting betekende de feitelijke
inbezitneming van een plaats door de
machten van de onderwereld en vestiging
van religiositas. De fasen van reservering
van een ruimte voor de machten van de
onderwereld en de feitelijke overdracht
van die ruimte, komen overeen met de
dedicatio en consecratio, die voor religieuze
stichtingen in het algemeen normaal
waren.

Epitafen, markeringen van individuele
graven, tonen dat een bepaalde plaats door
een rituele handeling gewijd is en onder
sacraal regime valt. Stichtingsinscripties
geven te kennen dat de ruimte een sacrale
bestemming heeft. In de intentie van de
stichter-eigenaar gold deze reeds als
gewijd, voordat de eerste bijzetting was
verricht. Nadat het graf in gebruik was
genomen, was de ruimte ook volgens het
publieke recht onaantastbaar. Epitafen en
stichtingsinscripties vertegenwoordigen
opeenvolgende fasen in de totstandkoming
van het gewijde graf.

Grafstichting en opvolging in de graf-
rechten
Wanneer een terrein een sacraalrechtelijke
status kreeg, werd dit onttrokken aan het
menselijke rechtsverkeer. Het terrein was
impurus, onrein, omdat een goddelijke
macht daarvan bezit had genomen. Toch
blijkt de gewijde status van graven geen
belemmering te zijn geweest voor juridi-
sche transacties met grafruimte als inzet:
vele inscripties spreken over koop/ver-
koop of schenking. De juridische finesses
van deze transacties blijven duister, omdat
van het Romeinse sacrale recht zeer weinig
bekend is. De grafinscripties suggereren
dat elke rechtshandeling die strookte met
het gewijde karakter van het graf, rechts-
geldigheid bezat. Het spreekt voor zich dat
de bevoegdheid om over het graf te
beschikken cruciaal was. De stichter van
het graf had die bevoegdheid, en na zijn
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dood de begunstigden. Behoorde de ver-
vreemder tot de laatstgenoemde categorie,
dan mocht de handeling echter niet in
strijd zijn met expliciete verboden van zijn
rechtsvoorganger. Als voorbeeld haal ik
CIL 14, 5037 aan:

D(is) M(anibus) / 
L(ucius) NERATIUS ANTAS ET CLODIA / 
EUSEBIA FECERUNT SIBI ET L(ucio) NE/
RATIO NICOSSTRATO FIL(io) Q(ui) VIX(it)
ANN(is) // 
XXIII ET NERATIAE EUSEBIAE FIL(iae) DUL-
CISSIM(ae) / 
QUAE VIX(it) ANN(is) XIII ME<n>S(ibus) III
ET LIBER(tis) LIBERTABUSQUE / POSTERIS-
QUE EORUM SIQUIS AUTEM HORUM / 
BOLUERIT LOCUM VEL DONARE VEL VEN-
DERE / 
EXTERO HUNC IUBEO INFERRE AERARIO
P(opuli) R(omani) // 
POENAE NOMINE SES(tertium) L MILIA
NUMMUM7

Lucius Neratius Antas en diens echtgenote
Clodia Eusebia hebben voor zichzelf en
anderen een graf gesticht. Wie van de
begunstigden een plaats zou schenken of
verkopen aan iemand van buiten de fami-
lie in de directe lijn of buiten de groep van
de vrijgelatenen of hun nakomelingen,
moest een boete van 50.000 sestertiën beta-
len aan de schatkist van het Romeinse
volk. De boete was hoog, om de potentiële
schenker of verkoper op andere gedachte
te brengen. Voor een bedrag van 10.000
sestertiën was al een heel grafmonument te
koop!

Met bepalingen tegen het weggeven of
verkopen van plaatsen in het graf streef-
den de grafstichters ernaar om het graf
voor te behouden aan de naaste familie en
hun opvolgers in rechte lijn. De formule
H(oc) M(onumentum) H(eredem) E(xterum)
N(on) S(equitur) uit de boven geciteerde
inscriptie van Calpenius Hermes diende
hetzelfde doel.8 Tegenover deze exclusieve
graven staan die, waarin vreemden wer-
den toegelaten. Verschillende inscripties

spreken over de toekenning van een locus,
plaats, ten behoeve van de begrafenis van
een bepaalde persoon, zoals CIL 14, 1799:

D(is) M(anibus) T(itus) UMBRIUS FAUSTUS
ET / 
MODIA HEGEMONIS APHRODISIAE / 
[F]ILIAE PIENTISSIMAE FECERUNT / 
[Q]UAE VIXIT ANNIS VII MENS VII ET SIBI
// 
[ET S]UIS POSTERISQ EORUM / 
[LOCO] SIBI DATO A P(ublio) FABIO CALLI-
STRATO / 
LONG(us) P(edes) IIII LAT(us) P(edes) I
S(emis)9

Voor hun gestorven dochter, die zeven jaar
en zeven maanden oud was, hebben de
ouders van ene Publius Fabius Callistratus
een plaats gekregen. Waarschijnlijk
bevond deze zich in een grafmonument: de
manier waarop de maten worden aangege-
ven, niet met in fronte pedes – in agro pedes,
maar met longus pedes – latus pedes, wijst
hierop. De maten van ongeveer 120 bij 45
cm wijzen op een graf voor lijkbegraving.

Toekenning van individuele graven
wordt in de bronnen minder vaak expliciet
aangegeven dan die van ruimte voor
gehele families. Juist de inscripties die over
deling van graven spreken, zijn informatief
over de materiële grafcultuur. Deze teksten
preciseren immers hoe groot het aandeel
aan een bepaald graf is. Als voorbeeld de
korte tekst van Quintus Gavius
Verecundus, CIL 14, 1083:

Q(uinti) GAVI / 
VERECUNDI / 
COLUMBARIA IIII / 
SIBI ET SUIS10

Verecundus beschikte over vier nissen,
columbaria, bestemd voor zichzelf en zijn
huisgenoten, in de wand van de grafka-
mer. Gewoonlijk waren in dergelijke nis-
sen twee urnen ingemetseld. Daarmee was
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de ruimte voldoende voor ten minste acht
bijzettingen.

Soms sloten mensen zich aaneen tot een
samenwerkingsverband, societas, om zich
van een graf te verzekeren. Dit toont de
volgende tekst:

D(is) M(anibus) / 
M(arcus) ULPIUS MERCURIUS / 
FECIT SIBI INTRANTIBUS INCONTRA / 
CUM SARCOPHAGO ET AEDICULAM // 
ET COLUMBARIA NUMERO VI / 
ET MUNATIA TYCHE FECIT SIBI INTRAN/
TIBUS PARTE DEXTERIOREM CUM SARCO/
PHAGO ET OLLAS NUMERO XIIII ITEM / 
HERMES CAESARIS NOSTRI VERNA TABEL-
LARI//
US FECIT SIBI INTRANTIBUS PARTE SINIS-
TRA SARCO/
PHAGUM CUM OLLIS NUMERO XIIII11

Marcus Ulpius Mercurius, Munatia Tyche
en Hermes, een keizerlijke slaaf met de
functie van tabellarius, delen samen een
graf. Het deel dat eerstgenoemde toebe-
hoort, bevindt zich tegenover de ingang.
De delen die de vrouw en de slaaf toeko-
men, bevinden zich – gezien vanaf de
ingang – respectievelijk in de rechter- en
linkerhelft van de kamer. Het is duidelijk
dat in de inscriptie een hiërarchie wordt
gevolgd: eerst de vrije man en vrouw, dan
de slaaf. Die rangorde wordt ook duidelijk
uit de verdeling van het graf. Ieder heeft
een sarcofaag en veertien urnen. Ulpius
Mercurius’ urnen bevinden zich echter niet
alleen in nissen in de wand, maar ook in
een aedicula. Hier is de aedicula de centrale
nis in de achterwand van het graf, gemar-
keerd door een timpaan, gedragen door
(half)zuiltjes. Deze nis bevond zich recht
tegenover de ingang. Ongetwijfeld was
deze meest prominente plaats in het graf
bestemd voor Ulpius Mercurius en zijn
vrouw. Opmerkelijk is het feit dat hier een
slaaf, die formeel geen eigendom kan heb-
ben, als eigenaar van een deel van het graf
wordt genoemd: een illustratie van het

verschil tussen theorie en praktijk.
De markering met stichtingsinscripties

van de verschillende aandelen in deze
grafkamers, toont dat deze golden als zelf-
standige eenheden. De rechten van de 
aandeelhouders werden daarom strict
onderscheiden. De vermelding van
erfdienstbaarheden (servituten) duidt
hierop, rechten die de eigenaar van een
terrein A mogelijk maakten om op een
strict bepaalde wijze gebruik te maken van
belendend terrein B van een andere eige-
naar. Die rechten werden niet zomaar in
het leven geroepen: het moest vaststaan
dat zonder de erfdienstbaarheden dit ter-
rein A onbruikbaar was. In grafinscripties
worden dergelijke rechten genoemd:

D(is) M(anibus) CONIUGI / 
CARISSIMO MESSIA / 
CANDIDA FECIT ET SIBI / 
ET LIBERTIS LIBERTABUS//
QUE POSTERISQUE EORUM / 
LOCUS CONCESSUS AP / 
GAVINIS II CHRESIMO / 
ET EUTYCHO ET AP ANTONIS / 
II IULIANO ET POLIONE // 
ITU AMBITU INTROITUM / 
LIBERUM12

Tussen de ingang van de grafruimte en de
plaats die door Gavinius Chresimus en
Gavinius Eutychus aan Messia Candida ter
beschikking stelden, ligt ruimte die aan
Antonius Iulianus en Antonius Pollio toe-
behoort. Om een dode te begraven of het
graf te onderhouden, moet zij dan ook
over andermans grond gaan. De eigenaren
van die grond verlenen haar de rechten
van overpad, itus, en rondgang, ambitus.
Zo krijgt ze vrije toegang tot haar graf-
ruimte. De noodzaak om over erfdienst-
baarheden te beschikken binnen een graf
benadrukt dat zo’n door meerdere families
gedeelde grafruimte een conglomeraat van
zelfstandige monumenten is.
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Exclusiviteit en grafschennis
Al deelden meerdere families een graf-
ruimte, toch was dit niet noodzakelijker-
wijs een aantasting van de exclusiviteit van
het graf. Exclusiviteit is een rekbaar begrip
in grafruimte die vele potentieel zelfstan-
dige eenheden bevat. Deelbaarheid van
graven was noodzakelijk en profijtelijk in
tijden dat er een tekort was aan grafruimte,
zoals in Ostia’s bloeiperiode, in de late 1ste
en de 2de eeuw n.Chr. De schaarste
maakte een graf een kostbaar goed, onbe-
reikbaar voor arme mensen. Naast waar-
schuwingen tegen ongeoorloofde ver-
vreemding van plaatsen in het graf, gericht
aan de erfgenamen, komen dan ook waar-
schuwingen aan derden in inscriptietek-
sten voor. Op grafschennis in de zin van
het zich wederrechtelijk toeëigenen van
grafruimte wordt in CIL 14, 850 een hoge
boete gesteld:

L COCCEIUS ADIUTOR FECIT / 
SIBI IDEM DENUNTIAT NE QUIS VELIT / 
IN PARTE SINISTERIORE INTRANTIBUS
NEQUE / 
COMMURERE NEQ OBRUERE CADAVER
SIN AUTEM // 
DABIT REI P OSTIENSIUM HS L M N / 
DELATOR QUARTAS ACCIPIET13

Lucius Cocceius Adiutor heeft een graf-
ruimte gesticht in het linkerdeel van een
groter monument. Daarin mag niemand
anders een cadaver begraven. Dit woord
drukt uit dat een dode zonder nalaten-
schap, een pauper, wordt bedoeld. Het lijk
mag niet in een gemetseld graf worden
begraven en evenmin in een grafkuil. Dit
wijst op de aanwezigheid van sarcofagen
in wandnissen, arcosolia, in de grafruimte,
naast graven in het vloeroppervlak. Van de
boete van 50.000 sestertiën kreeg de aange-
ver een kwart. Dit scherpte de sociale con-
trole. Degenen die wanhopig naar een
plaats zochten om hun doden te ruste te
leggen, konden de grafruimte van
Cocceius Adiutor beter ongemoeid laten.

De boven besproken inscripties illustreren
het juridische karakter van een aanzienlijk
deel van de grafepigrafiek. Teksten als
deze geven aanwijzingen over de ruimte-
lijke ordening in necropolen en binnen
grafmonumenten. De tekst is echter slechts
een deel van de boodschap. Ook de plaats
van de stenen ten opzichte van de monu-
menten is van wezenlijk belang. De teksten
moeten worden geïnterpreteerd in samen-
hang met de materiële overblijfselen.
Binnen de Romeinse grafepigrafiek kun-
nen de disciplines rechtsgeschiedenis en
archeologie tot een vruchtbare samenwer-
king komen.
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NOTEN
1. ‘Aulus Mucius Antiochus, vrijgelatene van
Aulus, Mucia Tatis, vrijgelatene van Aulus en
Aulus Minucius Antiochus, vrijgelatene van
Aulus. In de breedte 20 voet, in de diepte 25
voet.’ Barbieri (1958) 146, tomba 9, cippo 2o.
2. ‘Toebehorend aan de goddelijke Manes. Gaius
Calpenius Hermes heeft voor zichzelf en dege-
nen onder zijn gezag, voor zijn vrijgelatenen,
zowel mannen als vrouwen, en hun nakomelin-
gen, en voor Antistia Coetonis, zijn echtgenote,
de grafkamer gemaakt die zich aan de rechter-
kant bevindt van wie binnenkomt en daarbui-
ten, in het plaveisel, [twee] sarcofagen, en aan
de twee wanden tegenover de ingang en aan de
linkerkant heeft hij kapelletjes (aediculae)
gemaakt met urnen en sarcofagen. Dit monu-
ment gaat niet over op een erfgenaam die niet
tot het huishouden behoort.’ Deze laatste zin
onderbreekt door zijn centrale plaats op de
steen de mededeling betreffende de gedaante
van de grafstichting. De zin moet worden
beschouwd als slotbepaling.
3. ‘Toebehorend aan de goddelijke Manes van
Titus Flavius Felix. Titus Flavius Metrobius,
vrijgelatene van de keizer, heeft dit als vader
gemaakt voor zijn allertrouwste zoon, die 25
jaar en 17 dagen leefde, voor zichzelf en dege-
nen onder zijn gezag, zijn vrijgelatenen, zowel
mannen als vrouwen, en voor hun nakomelin-
gen. De plaats is geschonken door Primigenius,
zijn medevrijgelatene.’
4. ‘Toebehorend aan de goddelijke Manes.
Marcus Valerius Eutychus, vrijgelatene van
Marcus, heeft dit gemaakt voor zichzelf, zijn
medevrijgelatene Callityche en zijn kleinzonen
en vrijgelatenen, zowel mannen als vrouwen,
en hun nakomelingen, met daarvoor een erf,
hem geschonken door Iulia Tyche, door tussen-
komst van Titus Flavius Autarches, haar voogd.
In de breedte 13.5 voet, in de diepte 15.5 voet’
(ongeveer 4 x 4.6 meter).
5. ‘Toebehorend aan de goddelijke Manes.
Lucius Caecilius Victor heeft, nadat hem het
reine, ongerepte plaveisel van dit monument
was geschonken door Perelia Hieronis, Annius
Vitalis en Annia Decia, daarin op eigen kosten
nieuwe sarcofagen laten aanbrengen en hij heeft
dit gemaakt voor zichzelf, Caecilia Hygia, zijn
echtgenote, zijn vrijgelatenen, zowel mannen
als vrouwen, en voor hun nakomelingen.’ Calza
(1940) 353, Thylander (1952) 53–4, A 47.
6. ‘De plaats is gewijd. Iulia Luciane leefde vier
jaar, zeven maanden en acht dagen.’ CIL , 1190.
7. ‘Toebehorend aan de goddelijke Manes.
Lucius Neratius Antas en Clodia Eusebia heb-
ben dit gemaakt voor zichzelf, voor Lucius
Neratius Nicostratus, hun zoon, die 23 jaar

leefde, en voor Neratia Eusebia, hun allerliefste
dochter, die 13 jaar en 3 maanden leefde, voor
hun vrijgelatenen, zowel mannen als vrouwen,
en hun nakomelingen. Indien echter een van
hen een plaats zou willen weggeven of verko-
pen aan een buitenstaander, hem beveel ik aan
de schatkist van het Romeinse volk als boete
50.000 sestertiën af te dragen.’ De vorm BOLU-
ERIT in plaats van VOLUERIT verraadt de uit-
spraak van de V. De tekst dateert uit de 2de
eeuw n.Chr.
8. ‘Dit monument gaat niet over op de erfge-
naam die niet tot het huishouden behoort.’
9. ‘Toebehorend aan de goddelijke Manes. Titus
Umbrius Faustus en Modia Hegemonis hebben
dit gemaakt voor Aphrodisia, hun allertrouwste
dochter, die 7 jaar en 7 maanden leefde, en voor
zichzelf, hun huisgenoten en hun nakomelin-
gen, nadat hun een plaats was geschonken door
Publius Fabius Callistratus, lang 4 voet, breed
1.5 voet’ (ongeveer 1.2 x 0.45 m). Voor het ver-
schil in de maataanduidingen: vgl. noot 4.
10. ‘Van Quintus Gavius Verecundus, 4 nissen
(columbaria), voor zichzelf en voor degenen
onder zijn gezag.’
11. ‘Toebehorend aan de goddelijke Manes.
Marcus Ulpius Mercurius heeft voor zichzelf
het gedeelte tegenover de ingang, voorzien van
een sarcofaag, gemaakt, en een kapelletje en 6
nissen. Munatia Tyche heeft dit gemaakt in het
rechter deel voor wie binnenkomt, met een sar-
cofaag, en 14 urnen (ollae). Evenzo heeft
Hermes, huisslaaf van onze keizer met de func-
tie van archiefmedewerker, in het linkerge-
deelte voor wie binnenkomt een sarcofaag
gemaakt met 14 urnen.’ Thylander (1952) 184–5,
A 256.
12. ‘Toebehorend aan de goddelijke Manes.
Voor haar allerdierbaarste echtgenoot heeft
Messia Candida dit gemaakt, en voor zichzelf
en haar vrijgelatenen, zowel mannen als vrou-
wen, en voor hun nakomelingen. De plaats is
haar toebedeeld door de twee Gavinii
Chresimus en Eutychus en door de twee
Antonii Iulianus en Pollio is haar vrije toegang
verleend door middel van de rechten van over-
pad en rondgang.’ Calza (1940) 350; Thylander
(1952) 135–6, A 180.
13. ‘Lucius Cocceius Adiutor heeft dit gemaakt
voor zichzelf en heeft bekend gemaakt dat nie-
mand het plan mag opvatten om in het gedeelte
(sc. van de grafruimte) aan de linkerkant voor
wie binnenkomt, een lijk in te metselen of
begraven. Doet hij dat wel, dan zal hij aan de
stedelijke gemeenschap van Ostia 50.000 sester-
tiën betalen. De aanbrenger zal daarvan een
kwart ontvangen.’
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In de 9de eeuw stichtte paus Gregorius IV
(827–844) een nieuwe stad op nauwelijks
één kilometer afstand van het forum van
het antieke Ostia. Deze stad werd naar
hem Gregoriopolis genoemd. Als reden
voor de stichting geeft de Pausenkroniek
(Liber Pontificalis, II):

(fecit) aliam civitatem a fundamentis noviter,
quoniam ea quae priori tempore aedificata
fuerat, longo quassata senio, tota nunc videtur
esse diruta.

Hij liet een andere stad geheel nieuw bouwen,
omdat de stad die in vroegere tijden gebouwd
was, door een langdurig verval geteisterd,
heden ten dage geheel in puin ligt.

Hieruit kunnen wij opmaken, dat het
antieke Ostia in de 9de eeuw niet meer
bewoond werd en blijkbaar ook niet meer
bewoonbaar wás, omdat van de havenstad
niet meer dan een bouwval resteerde.  Niet
veel later wordt Ostia vermeld als de
plaats vanwaar marmeren platen voor de
decoratie van de Dom van Amalfi en de
Dom van Florence afkomstig waren.1

Blijkbaar was Ostia toen alleen nog bekend
als een onuitputtelijke vindplaats van mar-
mer, sculptuur en zuilen.

Toen men in de 19de eeuw met de eerste
serieuze opgravingen begon, bleek de
onderzoekers dat de 9de-eeuwse waarne-
ming in het Liber Pontificalis maar al te juist
was: in elk geval tussen de 5de en 8ste
eeuw moet Ostia langzamerhand verlaten
zijn door de bewoners.

Voor het zover kwam, onderging het

leven in de eerst zo actieve havenstad al
geleidelijke maar ingrijpende veranderin-
gen.

Christenen
Ook in Ostia had in de late Oudheid het
Christendom zijn intrede gedaan. Zowel in
de martelaarskronieken (Acta Martyrum)
en heiligenlevens (Acta Sanctorum) als in
het Liber Pontificalis wordt gesproken over
kerken en andere religieuze gebouwen. De
Pausenkroniek (Liber Pontificalis, I, vita
Silvestri) vermeldt over de kerkstichtingen
van Constantijn:

(fecit) basilicam in civitate Hostia beatorum
apostolorum Petri et Pauli et Iohannis
Baptistae.

Hij liet een kerk bouwen in de stad Ostia en
wijdde hem aan de zalige apostelen Petrus en
Paulus, en aan Johannes de Doper.

Deze kerk wordt genoemd tussen de
andere, meer bekende, stichtingen van
Constantijn, zoals de Sint Jan van
Lateranen en de Sint Pieter. Men zou dus
in elk geval een grote, misschien vijfsche-
pige, basilica mogen verwachten, met aan
de voorzijde een atrium en voorzien van
fraaie decoratie. Tot voor kort ontbrak
hiervan in Ostia elk spoor.

Nu liet Constantijn zijn Romeinse kerken
in de periferie van de stad bouwen. De Sint
Jan van Lateranen verrees aan de zuidkant
van de stad, op een terrein direct binnen
de stadsmuur, dat aan Constantijns vrouw

Hoe het afliep
Ostia tussen Oudheid en Middeleeuwen

Thea L. Heres
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Fausta en haar familie behoorde. En voor
de bouw van de Sint Pieter wees hij een
heuvel aan de overzijde van de Tiber aan.
Ook in Ostia zou dus de rand van de
antieke stad de voor de hand liggende
plaats voor de kerk zijn. Het eerst kwam
de zuidzijde van de stad in aanmerking. In
het noorden lag immers de drukke
Tiberkade, in het oosten liep de weg naar
Rome met aan weerszijden een necropool,
en in het westen grensde Ostia aan de kust.

Recent geofysisch onderzoek van het
Duits Archeologisch Instituut te Rome
heeft nu de aanwezigheid van een grote
basiliek aangetoond. Op het Ostia-
Colloquium, dat in november 1996 in Rome
werd gehouden, presenteerden de Duitse
collega’s voor het eerst een opname van de
nog niet opgegraven zuidzijde van de stad
in Regio V. Met behulp van een nieuw ont-
wikkelde cesiummagnetometer was in
korte tijd de gehele Regio V (circa 15 ha in
oppervlak) op sporen van bebouwing
onderzocht. Bij de stadspoort van de Via
del Sabazeo (zievoor de ligging afb. 1) is
een vroegchristelijke basilica te zien. De
kerk meet totaal ongeveer 80x25 meter,
heeft een doopkapel en wordt voorafge-
gaan door een atrium. ‘Zij kan op grond

van haar ligging en grootte met enige
waarschijnlijkheid als de door Constantijn
gestichte bisschopskerk worden be-
schouwd’, aldus de onderzoekers.

Ostia moet ten tijde van Constantijn een
belangrijke christelijke gemeente zijn
geweest om zo’n kerk te krijgen. De
belangrijke rol van Ostia is misschien ook
af te leiden uit het feit, dat de bisschop van
Ostia de bisschop van Rome inwijdde,
zoals het Liber Pontificalis (I, vita Marci,
over het jaar 336) aangeeft.

Ook in Regio III is een christelijk gebouw
bekend (Basilica Cristiana, Reg. III i 4).2 Het
christelijke karakter ervan blijkt uit de
vorm. Het is een drieschepig gebouw, met
een absis, een (doop?)bassin in het linker
zijschip, en een inscriptie op de architraaf
van het linkerzijschip (afb. 2): 

IN X GEON PISON TIGRIS EVFRATA
TICRISTIANORVM SVMITE FONTES

De eerste letters van de tweede regel zijn
niet zeker. Waarschijnlijk worden in deze
tekst gelovigen aangespoord om hun bron-
nen te zoeken in de vier Paradijsrivieren
(Geon of Gihon, Pison, Tigris en Eufraat,
zie Genesis 2:11–15).

Voordat in 1996 de basiliek in Regio V
werd gevonden, gold dit gebouw vaak als

Afb. 1. Kaartje van Ostia met de belangrijkste 
besproken gebouwen: 1 - Nieuw ontdekte kerk, 
2 - ‘Christelijke Basilica’ in Reg. III, 3 - Bidkapel en
epitaaf voor Monica, 4 - Huis van Amor en Psyche, 
5 - Huis van het Nymphaeum, 6 - Huis van de Dios-
curen, 7 - Forum van de Porta Marina, 8 - Thermen
van de Zeven Wijzen, 9 - Huis van Diana en Via dei
Balconi.

Afb. 2. De ‘Christelijke Basilica’ (Reg. III i 4) van
Ostia.
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de kerk van Constantijn. Om verschillende
redenen is dit echter zeer onwaarschijnlijk.
Het is een armzalige constructie, die
gedeeltelijk over een antieke straat en in
een thermencomplex is gebouwd. De zui-
len, de architraaf en de overige bouwmate-
rialen zijn alle opnieuw gebruikt. Het
bouwwerk is dus niet te vergelijken dus
met de rijke stichtingen van de eerste
christelijke keizer (afb. 3 en 4). Tenslotte is
het muurwerk uit de 5de eeuw, dus een
eeuw na Constantijn. Wat was het gebouw
dan wél? Misschien een opvanghuis (xeno-
dochium) voor pelgrims die in Ostia aan
land gingen na een zeereis: voordat zij
over de weg naar Rome verder trokken,
konden zij hier naar lichaam en geest ver-
kwikt worden.

Eén christelijke reiziger kwam kort na 385
in Ostia aan, zij het dat hij niet naar Rome

ging, maar terug naar zijn vaderland
Africa: Aurelius Augustinus. Hij was ver-
gezeld van zijn moeder Monica, die sinds
enkele dagen ziek was. Door haar toestand
waren zij gedwongen enkele dagen in
Ostia uit te rusten. Augustinus laat zich er
niet over uit, of zij bij bevriende christenen
logeerden of in een hotel:

Zij en ik, alleen, (stonden) aan een venster
geleund..., vanwaar men uitzag over de binnen-
plaats van het huis dat ons herbergde, daar in
Ostia aan de Tiber, waar wij, ver van alle
drukte, na de inspanning van een lange reis
krachten verzamelden voor de tocht over zee.

In het vervolg beschrijft hij hun verdere
verblijf in Ostia en het sterven aldaar van
Monica. Uit Augustinus’ verslag blijkt, dat

Afb. 3. De oude situatie met de antieke straat en het badgebouw 
(uit: A. Von Gerkan, Die christliche Anlage in Ostia, Römische Quartal-
schrift 47 [1939] 16)

Afb. 4. De situatie na de aanleg
van het christelijke gebouw 
(tek. H. Burgers, Archeologisch
Instituut der Vrije Universiteit,
in Heres [1982] fig. 82).
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er op dat moment in Ostia een aanzienlijk
aantal christenen woonde. Waar Monica
werd begraven is niet duidelijk. Het graf-
schrift dat, naar verluidt, door de consul
Anicius Auchenius Bassus voor haar werd
gemaakt, is in 1945 bij opgravingen in de
kerk van Sant’Aurea in Borgo di Ostia
Antica teruggevonden (afb. 5).

Meer christelijke inscripties zijn gevon-
den in de necropolen; de vroegste dateert
misschien uit 192. Het eerste gedateerde
martelaarschap vond plaats in het midden
van de 3de eeuw, aan de voet van het
theater, en is verbonden met de namen van
bisschop Cyriacus en een dame genaamd

Aurea. Ter ere van Cyriacus werd in de
6de eeuw of later een kleine bidkapel bij
het antieke theater ingericht, dus bij de
plaats van zijn martelaarschap (zie afb. 1,
nr. 3). Daar werden misschien ook zijn
overblijfselen opnieuw bijgezet. Er staat
althans op een (hergebruikte)
Orpheussarcofaag te lezen:

hic Quiriacus dormit in pace

hier slaapt Quiriacus in vrede

In de 12de eeuw wordt nog melding
gemaakt van een priester die uit
Gregoriopolis naar de bouwvallen van
Ostia wandelde om daar missen op te dra-
gen in de kapel. Daar kreeg overigens na
de ontdekking ervan ook (een kopie van)
de epitaaf voor Monica een plaats. Voor
Aurea werd in de huidige Borgo di Ostia
Antica een basiliek ingericht, die al in de
7de en 8ste eeuw gerestaureerd moest
worden.

Alles bij elkaar zijn de christelijke monu-
menten en graven in Ostia betrekkelijk
gering in aantal. Een verklaring hiervoor is
dat men vóór de godsdienstvrijheid van
313 bij voorkeur op de begraafplaatsen
buiten de stadsmuren bijeenkwam en dat
het zwaartepunt van de christelijke
gemeente zich in de 4de–6de eeuw naar
Portus verplaatste.

Achteruitgang
Het Christendom gaf in de vroege 4de
eeuw nieuwe impulsen aan Ostia door de
bouw van Constantijns bisschopskerk,
maar het leven in de stad was ook toen al
aan het tanen. Het is niet mogelijk via
demografisch onderzoek te kwantificeren
in hoeverre de bevolking achteruitging,
maar er zijn wel andere tekenen van veran-
dering. Het meest direct is dit vast te stel-
len aan de bouwresten in Ostia gedurende
de late Oudheid.

In de wijken buiten het stadscentrum is te

Afb. 5. Grafschrift voor Augustinus’ moeder Monica.
De replica is aanwezig in de christelijke kapel (‘orato-
rio cristiano’, Reg. II vii) vóór het theater. 
HIC POSVIT CINE(res genetrix castissima proles)
AVGVSTINE TVI (altera lux meriti) of TVI(s altera
lux meritis),
QVI SERVANS PA(cis caelestia iura sacerdos)
COMMISSOS PO(pulos moribus instituis).
GLORIA VOS M(aior gestorum laude coronat)
VIRTVTVM M(ater felicior subole).
In een vrije vertaling:
Hier ligt de as van Uw zeer reine moeder,
Augustinus.
De glans van Uw verdienste straalt ook af op haar.
U bewaart als priester de hemelse vrede en het recht
en sterkt de aan U toevertrouwde volkeren.
De roem van Uw deugden, vrouw, die
groter is dan lof der daden, vormt
Uw kroon. U bent als moeder gelukkiger
nog dan Uw zoon!
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zien dat de bebouwing van karakter veran-
derde. De bewoning in de 2de-eeuwse flat-
gebouwen ging zich concentreren op de
begane grond. In verschillende gevallen is
te constateren, dat trappenhuizen werden
gebarricadeerd of dat men zelfs de traptre-
den, bestaand uit duurzaam travertijn, ver-
wijderde. Het resultaat bleef gelijk: de
appartementen op de tweede en hogere
verdiepingen waren niet meer bereikbaar
(afb. 6 en 7). Voorbeelden zijn het Huis van
Amor en Psyche (Reg. I xiv 5), het Huis
van het Nymphaeum (Reg. III vi 1) en het
Huis van de Dioscuren (Reg. III ix 1).3 Op
de parterre werd vervolgens een aantal
muren geslecht en werden er andere neer-
gezet. Dit resulteerde in grote centrale
ruimtes, fonteinen, eetzalen en brede gan-
gen, die met marmeren wand- en vloerpla-
ten en zuilen fraai werden ingericht. Dat
de vloerplaten soms van oorsprong antieke
grafstenen waren en dat ook de zuilen niet
helemaal ‘pasten’, was blijkbaar geen pro-
bleem (afb. 8). Zo ontstonden tussen 250 en
450 minstens twaalf zeer ruime en luxu-
euze domus – ‘stadsvilla’s’ – waarvan het
oppervlak vaak 600–1000 m2 bedroeg. Hier
woonden mensen uit de élite, zoals een
prefect van de korenvoorziening.

Verval en leegstand
De nieuwe 4de-eeuwse en latere muren
zijn goed van de oudere te onderscheiden,
want ook de kwaliteit van de bouwmate-

Afb. 6. Reconstructie van de begane grond van het
2de-eeuwse flatgebouw, Reg. II xiv 5. In zwart zijn de
nog bestaande baksteenmuren uit de tijd van
Hadrianus aangegeven. In L en P bevonden zich de
trappenhuizen (foto: Marianne Korporaal, Rome, naar
J. Packer [1967] Fig. 1).

Afb. 7. De 4de-eeuwse domus van Amor en Psyche die
in flatgebouw I xiv 5 werd gebouwd. De 2de-eeuwse
muren zijn donkergrijs, de 4de-eeuwse licht (tek. van
H. Burgers, Archeologisch Instituut der Vrije
Universiteit, in Heres [1982] fig. 75).

Afb. 8. Hergebruik van een heel slanke marmeren
pilaster onder een brede bakstenen arcade in de laat-
antieke domus della Fortuna Annonaria, Reg. V ii 8
(foto T.L. Heres).
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rialen verslechterde aanzienlijk. De bak-
steen waarin Ostia van de 1ste tot de 3de
eeuw was opgetrokken, werd langzaam
vervangen door tufsteen. Op zichzelf is dit
geen slecht materiaal, maar het is minder
sterk en valt sneller uit elkaar. Blijkbaar
was baksteen schaars en dus duur gewor-
den; ook het toenemende hergebruik van
oude baksteen wijst hierop. De tufsteen
werd in langwerpige blokken van onge-
veer 20x8x8 cm gehouwen en deze werden
afwisselend met rijen baksteen verwerkt,
eerst in 1 laag tufsteen op 1–3 lagen bak-
steen, maar later in de verhouding 3–4:1,
en soms zelfs uitsluitend in tufsteen. Naar
het op linten (vittae) lijkende uiterlijk van
de lagen tufsteen kreeg dit systeem in de
20ste eeuw de naam opus vittatum. De tuf-
steen werd in de periode vanaf 300 steeds
onregelmatiger van vorm. Ook bij de ver-
werking van oude baksteen werd steeds
minder in uniforme diktes gewerkt. Dit
resulteerde in muren waarvan het materi-
aal slordig en scheef is gemetseld (afb. 9 en
10). De specie, die tot de 4de eeuw nog

goed van kwaliteit was geweest, werd
steeds grover en zachter. Alles wat los en
vast zat werd op den duur in het voegma-
teriaal gebruikt: stukken terracotta, dier-
lijke botten, blokjes marmer.

In de flatgebouwen in de buitenwijken en
in de winkels en werkplaatsen op de
begane grond woonde tegen de 5de eeuw
niemand meer. Waar waren de mensen
naar toe gegaan? Waar geld te verdienen
was, dus misschien naar Rome, of naar
Constantinopel. Er is een aantoonbare
grote teruggang in het aantal winkels en
bedrijven, dus de arbeidende bevolking
moet flink zijn gekrompen. Ook als oudere
flatgebouwen niet in stadsvilla’s werden
veranderd, verdween een gedeelte van de
bewoners.

De achtergelaten woningen en winkels
werden niet meer onderhouden. Het
gevolg was, dat op den duur de houten
dakbalken verrotten en onder het gewicht
van de dakpannen instortten, waarna  ver-
volgens de muren – van hun steun beroofd
– naar beneden kwamen. Talloze opgra-

Afb. 9. Gebruik van opus vittatum tussen 325–350 in de muren van het nymphaeum van het Huis van Amor en
Psyche, Reg. I xiv 5 (foto T.L. Heres).
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vingsverslagen en -foto’s in de 19de en
20ste eeuw getuigen van enorme partijen
muurwerk die waren neergestort.

Ook op andere manieren ontstond leeg-
stand. Zo woedde er rond 280 een brand in
de grote bakkerij aan de Via dei Molini, dus
op enkele passen van het forum. Eromheen
werd gewoon doorgeleefd, maar het ruime
2de-eeuwse gebouw, waarvan de bakste-
nen buitenmuren nog overeind stonden,
werd niet meer gebruikt en zelfs het puin
van de brand werd nog bij de opgravingen
van de 19de eeuw teruggevonden.

Aan de bouwresten is nog een ander
gegeven te ontlenen: er werd steeds min-
der nieuw gebouwd in de late Oudheid.
Voor de aanleg van een luxueuze domus
werden muren opgericht, maar van
nieuwe flatgebouwen is al in de 3de eeuw
geen sprake meer. Sommige openbare
voorzieningen werden wél verbeterd. Zo
zijn drie grote badgebouwen uitgebreid en
verfraaid in de tijd van Constantijn.4 Twee
ervan liggen bij het theater en het forum.
Het derde ligt bij het secundaire forum van
Ostia (forum van de Porta Marina, Reg. IV
x), dat verrezen was aan de zeekant van de
stad. Aan de andere kant werd het luxueus
en ruim ingerichte badcomplex van de
Zeven Wijzen (Terme dei Sette Sapienti, Reg.
III x 3), dat uit niet minder dan 40 vertrek-
ken bestond, vanaf 250 niet meer ver-
bouwd of uitgebreid. 

Het wegennet
Leegstand en achteruitgang in bevolking
zijn ook goed vast te stellen aan de hand
van de verkeerssituatie. Voor de aanleg
van de ‘christelijke basilica’ in Reg. III was
een zijstraat in beslag genomen, iets wat
nu vaker voorkwam, zelfs in het centrum
van Ostia. De straat werd eenvoudigweg
door een slordig opgeworpen muur
geblokkeerd. Daarbij werden zelfs de
hoofdstraten niet ontzien: midden op de
Decumanus Maximus ligt ter hoogte van de
thermen van Neptunus (Reg. II iv) een
grofgemetselde ronde put. De zeer hete-
rogene samenstelling van het materiaal
laat zien dat hij uit de laatste bewonings-
periode van Ostia moet dateren. Maar de
put vertelt een nog meer veelzeggend ver-
haal over de situatie. Uit zijn aanleg blijkt,
dat het waterleidingnet niet meer functio-
neerde en dat zelfs op de hoofdstraat – de
directe verbinding tussen de weg naar
Rome en het forum – hoogstens nog spora-
disch verkeer van karren was. Twee iden-
tieke putten liggen op een noord-zuidader
in het centrum, de Semita dei Cippi (afb. 10).
Deze straat vormde de verbinding tussen
de Tiber en de zuidelijke stadspoort, van
waaruit de weg naar Laurentum begon.
Ook hier was dus geen verkeer meer.

De rol van de Tiber
Op verschillende plaatsen is in Ostia in de
late Oudheid een flinke grondophoging
geconstateerd. Het is waarschijnlijk niet
toevallig dat deze steeds aan de noordkant
van de stad plaatsvond, dus bij de Tiber.
Op één van de plaatsen bevindt zich een
‘dijk’ die achter het Huis van Amor en
Psyche (Reg. I xiv) loopt. In het huis zelf is
bij de herbouw tot luxueuze laat-antieke
domus rekening gehouden met mogelijke
wateroverlast. Zo is het vloerniveau meer
dan een meter verhoogd in vergelijking
met dat van de 2de-eeuwse flat waarin het
werd aangelegd. Een rij winkels die achter
het huis lag (Reg. I xiv 6), werd bij de
opgravingen geheel volgestort aangetrof-

Afb. 10. 6de- of 7de-eeuwse put op de Semita dei Cippi
(dia T.L. Heres).
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fen, alsof er een barrière was opgericht.
Ook elders in de stad en in de necropolen
is tussen de 4de en 7de eeuw een ophoging
van gemiddeld een meter geconstateerd.

Veel dramatischer zijn de ingrepen in het
stadscentrum: bij het Huis van Diana en de
Via dei Balconi (Reg. I iii) was een ophoging
van 4 meter regel, en elders van 2–4 meter.
Deze ophoging bestond uit een conglome-
raat van scherven, vermengd met mortel
van armzalige kwaliteit.5

De oorzaak moet in wateroverlast van de
Tiber gelegen hebben. Al in de klassieke
tijd was aanslibbing bij de monding een
probleem geweest. Keizer Claudius had in
46 fossae (sleuven) moeten laten graven om
het overtollige water naar zee af te voeren.
Toen Rutilius Namatianus vierhonderd
jaar later, in october 417, uit Ostia naar
Gallië scheep ging, moest hij vaststellen
dat de linker Tiberarm door zandbanken
onbevaarbaar was (De reditu suo, I
180–182). Doordat de uitmonding niet
open was, stroomde het Tiberwater steeds
terug in het laaggelegen en vlakke stadsge-
bied van Ostia. Bij hevige regenval kan de
Tiber al gauw enkele meters in 24 uur stij-
gen: als het water dan niet vrij naar zee
kon wegstromen zorgde dit in de stad
regelmatig voor aanzienlijke overlast.

Ostia bestond in de 7de en 8ste eeuw gro-
tendeels nog als spookstad. De wijken bui-
ten het centrum waren verlaten, de huizen
waren er grotendeels ingestort en de
natuur nam langzaam bezit van het ter-
rein. In de leegstaande gebouwen werden
kalkoventjes ingericht die de marmeren
beelden en zuilen tot kalk verbrandden. Bij
de opgraving van de thermen van de
Zeven Wijzen rond 1935 bleek in een kalk-
oven nog slechts de helft van een levens-
groot marmeren beeld van een 2de-eeuwse
keizer over.

In het centrum waren in de leegstaande
gebouwen armzalige muurtjes en onderko-
mens opgetrokken. In de Via di Diana had
de ophoging van de straat zelfs het niveau

van de eerste verdieping van dit huis
bereikt. Voor water waren de bewoners
van enkele putten afhankelijk; de badge-
bouwen waren al meer dan honderd jaar
gesloten, evenals de grote snackbar in de
straat. Vlakbij lag het forum, dat ook al van
zijn marmeren zuilen en beeldhouwwer-
ken beroofd werd.

Op de hoek van de hoofdstraat en het
forum zag men alleen nog een marmeren
wij-altaar, dat enkele generaties eerder uit
een toen verlaten stadsdeel was wegge-
sleept en van een nieuwe veelzeggende
mededeling was voorzien:

..TRANSLATAM EX SORDENTIBVS LOCIS
AD ORNATVM FORI..

overgebracht uit een in verval geraakt stadsdeel
om het forum te verfraaien..
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Informatie over Ostia kan sinds februari
1997 worden gevonden op het Internet, op
de World Wide Web-site
http://www.ostia.communicate.it (afb. 1).
De gegevens staan op een computer in
Milaan. De site wordt beheerd door de
Italiaanse architect Ludovico
Magnocavallo en mij, en kent geen winst-
oogmerk.

Het World Wide Web
Voor diegenen die nog niet vertrouwd zijn
met het World Wide Web (WWW) een korte
uitleg. Het WWW bestaat uit vele compu-
ters, verspreid over de wereld. Op deze
computers, die alle met elkaar zijn verbon-
den, wordt een veelheid aan informatie
aangeboden, met name tekst en foto’s,
soms ook geluid en video. Toegang tot het
WWW kunt u misschien verkrijgen via uw
werkgever. Zo niet, dan zult u zelf een
abonnement moeten nemen bij een Internet
Service Provider (ISP). Een modem verbon-
den aan uw computer legt, tegen lokaal
telefoontarief, verbinding met een modem
van de ISP. Vanaf dat moment hebt u toe-
gang tot WWW-sites over de gehele
wereld. Ook kunt u electronische post (e-
mail) versturen en ontvangen.

De informatie die wordt aangeboden op
het WWW, wordt gekenmerkt door zoge-
naamde ‘hyperlinks’: stukjes tekst of plaat-
jes die met de muis kunnen worden aange-
klikt, waarna andere informatie verschijnt.
Een voorbeeld. Stel dat Hermeneus dit
nummer op het WWW heeft gezet. Uw
WWW-toegangsprogramma (een zoge-
naamde ‘browser’, zoals Netscape) brengt

de verbinding tot stand. Op de monitor
van uw computer verschijnt de inhoudsop-
gave van deze ‘Ostia-special’. Met de muis
klikt u op ‘Ostia op het Internet’.
Vervolgens leest u deze tekst.

Doelstellingen en opzet
Men moet geen wonderen verwachten van
een wetenschappelijk verantwoorde,
archeologische WWW-site. Het WWW
voegt echter wel op significante wijze toe
aan het bestaande. Daarbij gaat het vooral
om zaken als communicatie tussen geïnte-
resseerden, actualiteit, kostenbesparing en
centrale opslag van gegevens.

Bij de realisatie van deze elementen
wordt op de Ostia-site grote nadruk gelegd
op kwaliteit en correct gedrag (onder meer
ten aanzien van copyright). De site heeft
derhalve vanaf het begin op organisato-
risch en inhoudelijk gebied een formeel
karakter gehad.1 Een kleine groep specia-
listen, studenten en geïnteresseerde leken
werkt aan de pagina’s. De groep wordt
gesteund door een adviesraad, bestaande
uit vier gerenommeerde archeologen uit
Nederland, Duitsland en Engeland.

De leden van de Ostia-groep houden con-
tact via een mailing-list, dat wil zeggen
beschermde e-mail verbindingen.
Gedurende het gehele jaar kunnen zij
elkaar ‘spreken’: een nieuwe dimensie in
hun werk, dat tot nu toe in veel gevallen
werd gekenmerkt door ‘splendid isolation’
tussen de ruïnes, een enkel congres-
bezoek, en het schrijven en lezen van
publicaties.

Ostia op het Internet

Jan Theo Bakker
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Actualiteit
Op de site worden congressen aangekon-
digd en verschijnen korte samenvattingen
van de presentaties. Iedere Ostia-specialist
is zo op de hoogte van het lopende onder-
zoek. Dit leidt tot contact tussen degenen
die verwant onderzoek doen en voorkomt
dubbel werk.

Men kan plattegronden van Ostia raad-
plegen, waarop de functie van ieder
gebouw met een bepaalde kleur is aange-
geven. Voorts is een begin gemaakt met de
opbouw van een kleurenfoto-archief.
Publicatie op papier van dergelijke platte-
gronden en van kleurenfoto’s is, gezien de
kosten, nauwelijks haalbaar. Op het
Internet is er voor wat betreft de financiën
geen verschil tussen het aanbieden van
tekst en van een kleurenfoto.

De foto-archieven zijn onder meer toe-
gankelijk via plattegronden. Na het opvra-

gen van de plattegrond van een gebouw
kan men met de muis op een bepaald ver-
trek klikken. Vervolgens verschijnt een
foto met een korte beschrijving. Gebouwen
kunnen op deze wijze in detail virtueel
bezocht worden. Het is niet langer nodig
illustraties uit vele publicaties bijeen te
sprokkelen.

Tenslotte kan een uitvoerige bibliografie
van Ostia geraadpleegd worden, die nu
bestaat uit ruim 850 titels. Nieuwe titels
worden voortdurend toegevoegd en be-
kendgemaakt via de mailing-list. Overi-
gens is ook hier sprake van kostenbespa-
ring. Voorheen moesten aan vele
universiteiten assistenten een Ostia-biblio-
grafie samenstellen of up-to-date brengen,
ten behoeve van colleges. Nu volstaat het
printen van de op Internet aangeboden
titels.

Afb. 1. De Ostia-homepage. URL http://www.ostia.communicate.it
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De toekomst
Een prototype van de site werd gepresen-
teerd tijdens een Ostia-congres in novem-
ber 1996 in Rome. Het werd enthousiast
ontvangen door de vertegenwoordigers
van de organiserende buitenlandse institu-
ten (het ‘Deutsches Archäologisches
Institut’ en de ‘British School at Rome’), en
van de opgravingsdirectie. Verder overleg
met de opgravingsdirectie is gepland.

De hoop lijkt gerechtvaardigd dat de
Ostia-site ook op langere termijn een suc-
ces zal zijn. Voorlopig hangt dit af van de
bereidheid tot het leveren van bijdragen
door enkele pioniers. In het derde millen-
nium kan het Internet voor de archeologen
een vanzelfsprekendheid worden.
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