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Afb. 1. Luchtfoto van het opgravingsgebied in 2021

HET VERVOLG VAN HET ONDERZOEK IN DE
ROMEINSE VILLA IN 2021
Marijke Gnade

Na de spannende resultaten van de
opgraving van de Romeinse villa in de
zomer van 2020, stond ook de campagne
van 2021 in het teken van het onderzoek
naar dit complex. Het accent lag daarbij
op de aanvulling dan wel uitbreiding
van de in 2020 ontdekte delen van de
villa en op het beter in beeld brengen
van ruimtes die tijdens het eerste
onderzoek in 1984 waren opgemerkt.
Dit betrof met name de ruimtes rondom
het veronderstelde atrium van de villa
in de pars urbana (het woongedeelte).
Tevens is het noordelijk vervolg van de
tufstenen terrasmuur langs de oostzijde
van de villa onderzocht (afb. 1).

De voorbereidingen

Alvorens te beginnen, moest het veld
‘graafklaar’ worden gemaakt, een zware klus
gezien het enorm grote oppervlak van ruim
2000m2 dat de villa beslaat (afb. 2). De resten
zelf waren aan het einde van de voorgaande
campagne weliswaar afgedekt met grote
lappen vilt als eerste bescherming tegen weer
en wind, maar het uitzonderlijke natte winteren voorjaarseizoen hadden de omringende
vegetatie een de enorme groeispurt gegeven
(afb. 3). Meer dan manshoog stond het
stuikgewas dat zich lastig liet verwijderen.
Eenmaal aangekomen bij de vilten afdekking
bleek die, na verwijdering, allerliefst jong
onkruid te verhullen dat zich dankzij de gunstige
14
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Afb. 2. Plattegrond de villaresten na de campagne van 2021

atmosferische omstandigheden onder het
vilt, meester had gemaakt van het Romeinse
muurwerk. Gelukkig liet het onkruid zich
makkelijk verwijderen, maar de snelle
begroeiing geeft goed aan wat het effect
is van een jaar achterstallig onderhoud.
Na 10 dagen schoonmaak lag het veld er
toonbaar bij, precies op tijd voor de nieuwe
ploeg studenten die zich direct en met veel
enthousiasme op de villa stortte.

De opgraving

Een belangrijke focus lag dit jaar op het
noordelijke deel van de villa. Daar was in
2020 een grote onderaardse ruimte ontdekt,
bestaande uit twee parallelle en met elkaar
verbonden tunnels, afgedekt met een serie
kruisgewelven (afb. 2, ruimtes 23-24a-c; afb.
5). De voorlopige interpretatie is die van een
ondergronds waterreservoir, een cisterne,
waarop de verschillende afwateringen van de

Het was dit jaar een zeer gemêleerd
gezelschap van studenten – oudgedienden
en nieuwe gezichten, Bachelor en
(Research) Master – van zowel de
UvA als de Universiteit Leiden,
waaronder ook diverse Italiaanse
studenten.
Daarnaast
een
omvangrijke en internationale staf,
met veel technische expertise. En de
lokale arbeidskrachten, studenten
uit Le Ferriere, Borgo Montello en
Aprilia (afb. 4). Twee daarvan studeren
inmiddels archeologie aan de Sapienza
Universiteit in Rome.
Afb. 3. Weelderige begroeiing op de
restanten van de villa na een nat voorjaar
15
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Afb. 4. De lokale arbeidskrachten, studenten uit Le Ferriere, Borgo Montello en Aprilia

villa uitkwamen. Om meer duidelijkheid te
verkrijgen over het complex, stond voor dit jaar
het leegscheppen van de ondergrondse tunnels
op het programma. In eerste instantie zouden
daartoe de losse gewelfstukken, die op het
puin in de tunnels lagen, verwijderd moeten
worden. Een precaire klus gezien de risico’s
van instorting. Om die reden werd met de
graafmachine eerst een verstoorde toplaag op
de noordwest hoek van het complex verwijderd.
Onderzoek in 2020 had al uitgewezen dat hier
parallel aan de westzijde van het ondergrondse
complex een wat smallere gang liep. Hier
ontbrak de oorspronkelijke afdekking van kruisen tongewelf waardoor de gang zonder gevaar
kon worden opgegraven. De graafmachine
legde hier eerst het vervolg vrij van de zijmuren
van de gang in noordelijke richting, waardoor
het idee van een toegangscorridor post vatte.
In zes weken tijd lukte het om het grootste
gedeelte van de gang vrij te maken van de
puinvulling (afb. 6).

Afb. 5. De grote onderaardse ruimte, bestaande uit
twee parallelle en met elkaar verbonden tunnels,
afgedekt met een serie kruisgewelven
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Letterlijk op de laatste dag van de campagne,
werd het cementen vloerniveau op circa 2.20
m. diepte bereikt. Tussen het puin bevonden
zich talloze bouwelementen zoals kapotte
tegels en tuf- en bakstenen, maar ook een
aanzienlijke hoeveelheid goed dateerbaar
materiaal zoals lampjes en ceramiek. Zo ook
een amfoortje uit 160-180 na Chr. waarvan in
de oudheid de handvatten al waren afgebroken.
Het bijzondere aan dit stuk is, dat het op de
hals een opgeschilderde 3-regelige Griekse
tekst in rode verf vertoont (afb. 8a-b). Het
vaasje lag ingeklemd tussen het puin waardoor
het gebroken was (afb. 7). Spijtig genoeg,
zoals dat vaker gaat bij inscripties, ontbreekt
daardoor een scherf met een stukje van de
tekst. Desondanks zal de tekst, mogelijk die van
een slaaf of vrijgelatene van Griekse afkomst,
door specialisten kunnen worden aangevuld.
Vaak gaat het immers om standaard teksten die
met bezit te maken hebben, de zogenoemde
eigendomsinscripties.
Het vaasje met opschrift en het andere
materiaal uit de puinlaag kunnen gedateerd
worden in de 2de, dan wel begin 3de eeuw na
Chr., hetgeen betekent dat het ondergrondse
complex waarschijnlijk in diezelfde tijd of kort
erna buiten gebruik is geraakt. Een en ander valt
echter moeilijk te rijmen met de aanwezigheid
van een badgebouw aan de andere zijde van
het ondergrondse complex. Uitbreiding van de
opgraving in noordoostelijke richting leverde
hiervoor talloze aanwijzingen. Al in 1984
was het idee geopperd dat er een badgebouw
moest zijn geweest, maar gezien de slecht staat
van conservering werd het onderzoek hier
niet voortgezet. Dit jaar gebeurde dat wel.
Na verwijdering van enorme hoeveelheden
puin kwamen de onmiskenbare resten van de
ondervloeren van een hypocaustum tevoorschijn,
het ondergrondse verwarmingssysteem van het
lauwe (tepidarium) en hete (caldarium) bad zoals
gangbaar in elk Romeins thermencomplex
(afb. 2, ruimtes 21-22). Van de ondervloeren
lagen er nog de grote tegels van twee voet groot
(bipedales), met hier en daar ook nog de kleinere
tegeltjes (sesquipedales) van de zuiltjes (pilae) die
de bovenvloer droegen (afb. 9). Spijtig genoeg
was die vloer zelf niet meer bewaard evenals
het aan de noordzijde gelegen koude bad
(frigidarium). Dit bleek tot op zeer diep niveau
Afb. 6. Opgraving van de gang aan de westzijde van
het tunnelcomplex
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Afb. 7. Het vrijleggen van het amfoortje met
opschrift

Afb. 8a-b. Het amfoortje uit 160-180 na Chr., met op
de hals een opgeschilderde 3-regelige Griekse tekst
in rode verf

te zijn weggeploegd. Er restten nog slechts
enkele stukken marmerbekleding langs de
oorspronkelijke zuidmuur van het bad. Behalve
de marmerrestanten werd er tussen het puin
veel beschilderd pleisterwerk aangetroffen in
geel, blauw en rood en een grote hoeveelheid
mozaïeksteentjes. Het badcomplex moet zeker
bekleed zijn geweest met marmer. Maar dat is,
zoals ook voor de rest van de villa kan worden
geconstateerd (zie verder), volledig verwijderd
met uitzondering van een enkel vergeten
fragment.

De reconstructie van de eigenlijke vloer van het
thermengebouw geeft aan dat die hoger lag dan
de twee grote lichtvensters die in 2020 in de
oostmuur van de ondergrondse ruimte werden
gedocumenteerd (zie afb. 5 voor de vensters).
Dit zou betekenen dat de ondergrondse
tunnelruimte buiten gebruik werd gesteld op
het moment dat het thermencomplex werd
aangelegd. De datering van de vondsten uit
de dichtgestorte gang sluit hierbij aan. Of dat
ook betekent dat de waterhuishouding in het
complex gewijzigd werd of dat het idee van
18
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Afb. 9. De ondervloeren van het hypocaustum, de grote tegels nog zichtbaar, met hier en daar ook nog de
kleinere tegeltjes van de pijlertjes die de bovenvloer droegen

een ondergrondse cisterne niet correct is, zal
verder onderzoek moeten uitwijzen. In plaats
van een cisterne kan de ondergrondse ruimte
natuurlijk ook dienst hebben gedaan als grote
opslagruimte. Om hierover duidelijkheid te
krijgen dient de ruimte echter eerst te worden
opgegraven. Hopelijk komen wij daar volgend
seizoen aan toe.

gediend. Gewoonlijk bevindt het tablinium zich
direct tegenover de ingang van de villa, maar
in dit geval, waarschijnlijk door gebrek aan
ruimte aan de hellingzijde, is voor de zuidzijde
gekozen. Het was te bereiken via een smalle
gang (afb. 2, ruimte 17), rechts afslaand vanaf
de ingang. Opvallend is een kleiner vertrek aan
zijn westzijde (afb. 2, ruimte 18) dat secundair
in het grotere vertrek is gebouwd en voorzien
is van zeer dikke muren waarop nog resten van
marmerbekleding bewaard zijn. Het niveau in
de kamer ligt ongeveer 10 centimeter hoger
dan dat van de ontvangstruimte, maar er zijn
geen aanwijzingen voor een doorgang vanuit
die ruimte. Bezoekers moesten een hoge stap
maken om de kamer te kunnen betreden.
Over de functie van dit deel van de villa is
druk gespeculeerd. Dat het met de officiële
ontvangsten van gasten te maken moet hebben
gehad, ligt voor de hand. Te denken valt aan
een cenaculum, een luxueuze eetkamer, waar
gasten konden aanliggen – wellicht op het
verhoogde plateau.

De ruimtes rond het atrium

Behalve in het noorddeel van de villa, werd er
ook gegraven rondom de centrale binnenhof
(afb. 1). De binnenhof zelf kon niet worden
onderzocht vanwege de aanwezigheid van
een enorme eikenboom, maar aan de oosten zuidzijde kwamen nog diverse ruimtes
tevoorschijn. Aan de oostzijde, langs de
rand van de heuvel, werd een serie kleinere
ruimtes in beeld gebracht, sommige nog met
een cementen vloerniveau. De achtermuren
van deze ruimtes bleken echter bij de recente
afgraving van de heuvel te zijn vernield.
De ruimtes aan de zuidzijde van de hof
waren daarentegen beter bewaard. Hier lag
een dubbele rij grote vertrekken (afb. 2,
ruimtes 3-4, 48-50) waarvan de grootste met
afmetingen van ongeveer 6 bij 6 meter, als
ontvangstruimte dan wel tablinum moet hebben

Het verhaal van het marmer

In de vorige Nieuwsbrief is uitgebreid verslag
gedaan van de talloze marmerfragmenten die
in de kleine kelderruimte 57 aan de zuidzijde
19
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ontdeden en verdiepten (afb.
2, ruimte 57; zie afb. 17 voor
bovenaanzicht
kelderruimte).
Ook dit jaar zijn er nog vele
marmerresten in de directe
omgeving van de kelderruimte
gevonden (afb. 10).
De vraag is vervolgens waar het
marmer is gebleven waarmee
in elk geval het hoofdgebouw
gedecoreerd moet zijn geweest.
De meeste vloeren zijn zonder
enige bekleding teruggevonden.
Slechts af en toe is er nog een stuk
marmeren bekledingsplaat in situ
Afb. 10. De vele marmerresten gevonden in de directe omgeving van
aangetroffen, zoals in het eerder
kelderruimte 57
beschreven koud water bad. Het
van de villa zijn aangetroffen. Het marmer
antwoord op deze vraag werd eigenlijk al in 2020
decoreerde naar alle waarschijnlijkheid
gevonden tijdens de opgraving van een serie
de villa in zijn tweede fase van bestaan,
later aangelegde bassins op de zuidwest hoek
na een grote herbouw die ook in het
van het hoofdgebouw (afb. 2, ruimte 60). In een
metselwerk te herkennen is. De resten van
van de bassins werden een grote hoeveelheid
het op maat gehakte marmer werden door de
marmerfragmenten aangetroffen, over het
marmerbewerkers in de kelderruimte gedumpt.
algemeen grotere stukken dan de eerdere
Daar bleven zij verborgen tot het moment dat
gevonden fragmenten in de kelderruimte. Deze
wij de kelderruimte van het bovenliggend puin
stukken waren echter duidelijk verbrand of

Afb. 11. Verbrande marmerresten uit de bassins op de zuidwest hoek van het hoofdgebouw
20
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Afb. 12. De marmeren sculptuur in de vorm van een levensgrote
hond ontdekt door Matteo Merlino (rechts) en gefotografeerd
door René Gerritsen (links)
Afb. 13a-b. De marmeren hond en opgravingshond Giulio in
dezelfde pose

aan grote hitte onderhevig geweest (afb. 11).
Het betreft hier het onmiskenbare resultaat
van marmerverbranding, een fenomeen dat
in de middeleeuwen systematisch plaatsvond
in de Romeinse steden met als doel kalk voor
cement en pleister te produceren. Hiervoor
was vooral het witte kalkrijke marmer geschikt.
Het gekleurde marmer waarvan ook in onze
villa veel stukken zijn gevonden, was hiervoor
niet geschikt, maar werd waarschijnlijk voor
het gemak op een grote hoop gegooid en
samen met het witte marmer verhit. Van het
witte verbrande marmer hebben wij nog enkele
kleinere stukjes teruggevonden en daarnaast,
als topvondst van deze campagne, een goed
bewaarde grote sculptuur in de vorm van een
levensgrote hond (afb. 12). Het stuk werd

gevonden tijdens het verdiepen van de grond
ten oosten van de bassins waarvan er een in
oostelijke richting verzakt was. Het vermoeden
dat hier een ondergrondse ruimte lag waarin
het bassin kon wegzakken, was reden voor de
opgraving van dit deel. In plaats van direct
een antwoord te vinden voor die verzakking,
stuitten wij op een groot, afgerond stuk marmer
dat bij verdere blootlegging de gekromde rug
van een liggende hond bleek te zijn. Spijtig
genoeg ontbreekt de kop die mogelijk al in
de kalkoven was beland, maar de sculptuur
is van een onmiskenbare goede kwaliteit.
Het toont een teefje met gecoupeerde staart,
waarschijnlijk een jachthond, gelegen op een
ovaalvormige basis waarvan de verticale zijkant
is voorzien van rondom lopende horizontale
21
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Afb. 14. Overzicht van de bassins op de zuidwest hoek van het hoofdgebouw en het dieper liggende loopniveau

een parallel langs het grootste bassin (graf T).
Bij de rechterknieschijf van skelet T werd een
minuscuul klein bronzen muntje gevonden uit
de late Oudheid (4de eeuw na Chr.). Normaal
gesproken zou dit een dateringsindicatie voor
het skelet zijn, maar in dit geval is het voor de
hand liggender dat het muntje het loopniveau
dateert. Even verderop, werd bij de schoonmaak
van het loopniveau, een soortgelijk muntje
gevonden met eenzelfde datering.

inkeping (afb. 13a-b). Zowel de uitvoering, stijl
en de vorm van de basis geven een datering
in de eerste helft van de 2de eeuw, de periode
van keizer Hadrianus en ook die van de
bloeiperiode van de villa. Na lichting van de
loodzware sculptuur, zo’n 60-70 kilo, werd het
omringende vlak verder verdiept en bereikten
wij een nieuw loopniveau bestaande uit talloze
kleine ceramiekfragmenten vermengd met
tufbrokjes en kiezels (afb. 14). Het loopniveau
was op zijn beurt aangelegd op de tufbodem
van de heuvel, maar bedekte tevens een vijftig
centimeter breed drainagekanaal dat zich onder
de bassins voortzet, uitgehakt in de tufbodem
en oost-west georiënteerd. Het kanaal zit
boordevol met schervenmateriaal, maar dat
zal vanwege tijdgebrek pas volgend seizoen
kunnen worden opgegraven en geanalyseerd.

De uitbreiding van het grafveld

De eerder genoemde skeletten X en T lijken,
gezien de diepte waarop zij zijn gevonden, de
oudste skeletten te zijn die in dit deel van het
veld zijn aangetroffen. Tijdens de campagne
van 2020 werden rondom de bassins nog veel
meer graven gevonden met daarin ruggelings
en met gestrekte benen neergelegde doden
waarvan het merendeel met de armen gekruist
op het bovenlichaam (afb. 14 en 15). De
afwezigheid van bijgiften bemoeilijkt het dateren
van de graven, maar chemische analyse van een

Op het niveau werden twee goed bewaarde
middeleeuwse skeletten aangetroffen (afb.
15), een langs de noordzijde, parallel aan een
omgevallen pijler op hoger niveau (graf X) en
22

Afb. 15. Overzicht van de zone rondom de bassins waar talloze graven zichtbaar zijn

drietal skeletten gaf eerder een ruime datering
tussen de 6de en 11de eeuw na Chr. Verder
onderzoek in dit deel van het opgravingsveld
leidde tot nog veel meer graven, zowel in een
aparte ruimte van de villa (afb. 16, ruimte
53) als bovenop muren en meer verspreid in
het terrein. In 2019 waren er al twee, elkaar
deels overlappende, skeletten gevonden maar
dit fenomeen werd deze campagne her en der
geëvenaard, soms door wel drie boven elkaar
begraven doden in één grafkuil. Daarnaast
werden er ook halve skeletten gevonden en
losse skeletonderdelen die opzij geschoven
leken of juist samengepakt bij elkaar lagen. Het
totale aantal opgegraven skeletten bedraagt
intussen meer dan 50, maar dit aantal zal zich
gezien de dichtheid van de graven zeker nog
uitbreiden. De ruime chemische datering van
de drie skeletten wordt met een dergelijk groot
aantal ook wat geloofwaardiger. Het vormt een

directe aanwijzing dat we hier met een vroeg
middeleeuwse gemeenschap te maken hebben
waarvan diverse generaties in en tussen de
villaresten werden begraven. Dat de villa in
die periode grotendeels buiten gebruik was, is
duidelijk doordat de doden letterlijk tussen het
puin van de villa liggen. Aan de andere kant
rijst de vraag of de betreffende gemeenschap
niet dezelfde is die verantwoordelijk was voor
het verbranden van het marmer en die het,
gezien de rommelige aanleg van het grafveld,
niet zo nauw nam met de plek waar de doden
ter aarde werden besteld. Dat de villa ook in de
middeleeuwen nog gebruikt werd, misschien
zelfs voor bewoning, is niet geheel uit te sluiten.
Diverse ruimtes vertonen bouwactiviteiten
die getuigen van slordig hergebruik in later
periodes en daarnaast is er verspreid tussen
de villaresten ook middeleeuws aardewerk
aangetroffen.
23
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Afb. 16. Aparte ruimte 53 met nog meer graven

Een voorbeeld van verdere middeleeuwse
activiteiten biedt de verdieping langs de
westmuur van ruimte 14. De cementen
ondervloer (afb. 17) bleek hier verdwenen
zodat er een sleuf langs de muur kon worden
gegraven om beter zicht te krijgen op het
kleine venster in de muur dat licht gaf aan
de kelderruimte 57. Na verwijdering van de
verstoorde grond stuitten wij hier op de gelige
tufbodem. Daarin bleek een groot rond gat
met loodrechte wanden te zijn gegraven, 8090 centimeter in doorsnede en een halve meter
diep. Dat het hier om een later fenomeen gaat,
bleek uit de doorgehakte cementen fundering
van de begrenzende muren van de ruimte. De
functie is niet af te leiden uit de vondsten.
Mogelijk gaat het hier om een middeleeuwse
opslagplaats.

alsook voor de aanleg van een breed en
veilig pad langs de onderzijde (afb. 18-19).
Daarbij stuitte de machine op het vervolg
van de terrasmuur in noordelijke richting. In
tegenstelling tot het zuidelijke deel van deze
muur, die daar vanwege het in zuidelijke richting
sterk aflopende niveau van de tufbodem een
hoogte van ruim 1.50 meter vertoont, bestaat
het noordelijke deel uit niet meer dan twee
of drie op elkaar gestapelde rechthoekige
tufstenen blokken. Het merendeel daarvan
bleek tevens te zijn verstoord en in recente
tijden te zijn omgetrokken. In een onopgemerkt
moment werden de omgetrokken tufblokken
door de graafmachine van hun plek gehaald,
verzameld en keurig in een rijtje neergelegd
(afb. 19). Hoewel nuttig voor het onderzoek
naar de haksporen en de maatvoering van
de individuele blokken, was dit een klein
minpuntje in het onderzoek.

Het onderzoek van de helling

Het onderzoek van de helling en van de
terrasmuur aan de onderzijde daarvan, werd
al direct bij aanvang van de campagne gestart
omdat de graafmachine hier werd ingezet voor
de verwijdering van de ergste plantengroei

Na meer dan zes weken keihard gewerkt te
hebben met een tot op het einde toe enthousiast
gebleven ploeg, ondanks de extreme en
afmattende hitte, was het op 14 augustus tijd
24
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om het veld weer af te dekken. Er werd nieuw
vilt aangeschaft ter vervanging van het al één
keer hergebruikte vilt: 15 rollen van elk 50 x 2
meter, goed voor 1.500 m2. En zo werd met
de laatste krachten van de lokale jongens (zie
achterkaft) het gehele veld weer afgedekt in
afwachting van het nieuwe graafseizoen van de
zomer van 2022.

Afb. 17. Aanwijzingen voor middeleeuwse
activiteiten langs de westmuur van ruimte 14
(links); rechts kelderruimte 57

Afb. 18. De schoonmaak van de helling onder de
villa door de graafmachine

Evenals de opgraving van 2019
en 2020, was die van 2021
indrukwekkend. Op diverse punten
werden de dieper veronderstelde
niveaus bereikt, de plattegrond
van de pars urbana werd op
fundamentele plaatsen aangevuld,
er werden enkele topvondsten
gedaan en het middeleeuwse
grafveld werd op spectaculaire wijze
uitgebreid tot meer dan 50 graven.
Het zijn onmiskenbare redenen
om nog een vierde campagne
aan dit enorme villacomplex te
wijden. De aandacht zal daarbij
gaan naar de nog niet onderzochte
delen ten zuiden en ten westen
van de pars rustica. Ook zal een
poging worden gedaan om de met
25
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Afb. 19. Alle blokken in een keurig rijtje geherpositioneerd langs het nieuwe pad

puin opgevulde tunnels in het noorddeel van
de villa op te graven zodat daar duidelijkheid
ontstaat over de ondergrondse ruimte. Maar
ook het grafveld zal nog verdere worden

onderzocht. Kortom, er is nog genoeg te
doen. De eerste studenten hebben zich al
aangemeld en de voorbereiding zijn al weer
in volle gang.
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