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I. Historia Agusta Treverorum. 

 

De Treveri waren een Gallische stam. De Galliërs kennen wij in onze taal 

als de Kelten en in de Griekse taal worden ze de Galaten genoemd en in de 

Latijnse taal heten ze Galli. Als wij aan de Kelten denken, denken wij 

automatisch aan Gallië, Wales en Ierland. Misschien dat een enkeling nog 

aan Asterix en Obelix denkt en dus aan Caesar. 

  

 
 

Caesar heeft vanaf 58 voor Christus Gallia Transalpina, Gallië, dat aan de 

andere kant van de Alpen ligt, veroverd. Vanaf zijn verovering van Gallia is 

de romanisering van dat land begonnen, ook in Trier. Trier is al in 54/53 

voor Christus onderworpen.  

In 18/7 voor Chr. bouwden de Romeinen een houten brug over de Moezel. 

Deze brug ligt aan het begin van een Hippodamisch stratenplan. 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
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Van de stichting van een echt Romeinse stad Trier is pas sprake geweest 

rond 14 na Christus. Men heeft de stad volgens het Hippodamisch 

dambordstratenmotief opgebouwd (zie tekening onder). De wegen kruisen 

elkaar haaks. Aan de wegen waren huizen gebouwd van vakwerk. De twee 

hoofdstraten de decumanus (oost-west) en cardo maximus (noord-zuid) 

kruisen elkaar in het centrum waar de markt, het forum, ligt met de 

belangrijkste stadsgebouwen: capitolium (tempel van Jupiter, Iuno, 

Minerva) en de regeringsgebouwen, zoals de basilica (gerechtsgebouw en 

handelsgebouw).  

Als bewijs hiervoor dienen nog 2 vierkante stenen blokken, die als 

monument ter ere van de Lucius en Caius dienden, de kleinzoons van 

Augustus, die in 2en 4 na Chr. gestorven zijn. Dergelijke monumenten 

werden elders alleen gevonden in vroege centra van romanisering. Dus 

moet Augusta Treverorum (Trier, de Romeinse naam) in die tijd al het 

centrum van de Treveri geweest zijn. Daarom lag er ook bij deze stad een 

vroeg Romeins ruiterkamp. 

De Treveri golden als Belgae en maakten deel uit van de Provincia Belgica. 

Overigens had Caesar in zijn De Bello Gallico (het verslag van zijn 

Gallische oorlog), geschreven, dat de Belgen de dappersten aller Galliërs 

waren. Hierop gaan de huidige Belgen nog steeds prat; alleen zijn dat niet 

meer dezelfde Belgen. 

De stad Trier was erg rijk. Onder keizer Claudius noemde Pomponius Mela 

(44 n.Chr.)  Trier urbs opulentissima. De stam leverde al vanaf Augustus 

hulptroepen, auxilia, aan het Romeinse Leger. Je moet je voorstellen, dat 

langs de hele noordgrens Romeinse castra lagen om de grenzen van het rijk 

te verdedigen, de limes. In een castra zaten 1 of 2 legioenen van circa 5500 

man. Bij ieder legioen zaten auxilia van 500 tot 1000 man van de 

gepacificeerde volken om steun in tijden van nood te verlenen. Toch 

kwamen de Treveri in 21 in opstand onder Iulius Florus en nog een keer 

onder Iulius Civilis en Classicus in de beroemde opstand van 69/70.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Augustus
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De Galliërs namelijk bleven ondanks de al meer dan een eeuw durende 

onderwerping toch verlangen naar zelfstandigheid en droomden al van een 

Imperium Galliarum. Het moment om dat te doen was wel na de 

zelfmoord van Nero in 68. Toen brak er in Rome een langdurige 

machtsstrijd uit, die uiteindelijk door Vespasianus in zijn voordeel werd 

beslecht. Toen eenmaal in 69 Vespasianus de nieuw keizer was, werd de 

orde in het rijk hersteld met name in het noorden. Daar waren namelijk de 

Galliërs in een coalitie met Germanen in opstand gekomen tegen de 

Romeinen. Het kamp Castra Vetera (Xanten) was al vernietigd.  

In deze jaren had Trier al een groot forum van 140 x 278 meter, dat gelegen 

was aan de kruising van de twee hoofdstraten. Verder was Trier in die tijd 

al politiek en economisch centrum. De huizen van die stad waren 

vakwerkhuizen. 

  

 
 

1. de dom 

2. Keizeraula 

3. circus/renbaan/stadion 

4. amfitheater 

5. Keizerthermen 

6. forum 

7. Barbarathermen 

8. Asclepiustempel 

9. Porta Nigra 

10. tempels 

11. Veemarktthermen 

12. Romeinse brug 

13. horrea  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nero_Claudius_Drusus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vespasianus
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De glorietijd voor Trier begon in de 2e eeuw. Er werden openbare 

gebouwen gemaakt, zoals thermen, het amfitheater en de Porta Nigra. De 

muur waarin deze stond was 3 meter breed, 6 meter hoog en 6480 meter 

lang (die van Pompei was maar 3 km), had 5 poorten, 45 torens en omvatte 

285 hectare grond. Opvallend is, dat 70 Gallo-Romeinse tempels binnen 

deze stad in het westen afgescheiden van de rest door een aparte muur op 5 

hectare gebouwd zijn in de 1e t/m de 4e eeuw.  

Deze tempels wijken af van de Romeinse. De Romeinse staan op een hoog 

podium met trap, cella (beeldkamer) en vaak een schijnzuilengang 

(pseudoperipteros) om de cella heen. 

 

 
 

De Gallische tempels staan op een vierkant fundament, hebben een 

torenachtige cella en zijn omgeven door een lage porticus. 



 

 7 

 
Dat Trier in de 2e en 3e eeuw belangrijk was, blijkt wel uit het feit dat er een 

amfitheater was met een capaciteit van 25.000 man en zelfs een circus van 

520 meter lang. 

  

 
  

In de tweede eeuw was Trier al het bestuurlijk centrum van de provincies 

Belgica en Germania Inferior en Superior, hetgeen blijkt uit het feit dat de 

procurator, financieel beheerder van die contreien in Trier resideerde. Als 

bewijs hiervoor kan de inscriptie van de procurator Titus Iulius Sabinus 

(161-169) gezien worden op een heiligdom van Asclepius. 
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Asclepiustempel aan de oever van de Moezel. 
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Deo.Asclepio 

T.Iul.Titi.Fiulius.Fabia 

Saturninus.Procurator 

Augustorum.Dono.dedit 

 

Midden 3e eeuw maakten de Gallische provincies zich los onder leiding van 

Gallienus, een troonpretendent van de rest van het Romeinse rijk. Trier 

werd toen met Keulen het centrum van dit nieuwe rijk. Misschien was dit al 

een voorbode van de latere indeling van het Romeinse rijk. Rond 300 

namelijk was de keizer van het totale Imperium Romanum Diocletianus.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gallienus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diocletianus
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Diocletianus 

Deze keizer oordeelde dat het rijk te groot was om door één man bestuurd 

te worden. Bovendien was consistentie van beleid ook niet gewaarborgd 

door één man. Beter vond hij het hele rijk in tweeën te verdelen: een Oost- 

en West-Romeins rijk. Aan het hoofd van ieder rijk zou één Augustus 

staan. Samen zouden zij een regeringskoppel vormen. Daarnaast werd 

ieder rijk weer in tweeën opgedeeld en werden er 2 Caesares aangesteld, 

die de Augustus moesten opvolgen. Diocletianus benoemde Trier in 286 tot 

hoofdstad van Gallia Belgica Prima. Zo kwam in Trier een Caesar te zitten 

die Brittannië en Gallië moest besturen. Constantijn de Grote was zo’n 

Caesar. Deze heeft o.a. de paleisaula gebouwd. Dat Trier in die tijd groot 

was, blijkt uit het feit dat in de buurt van  het keizerlijk paleis een horreum, 

graanschuur, van 3 schepen (70 x 55) gevonden is.  

 

  

de horrea 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Constantijn_de_Grote
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Dat betekent, dat Trier niet meer in graan kon voorzien voor haar eigen 

bevolking, ofwel dat de eigen bevolking erg groot was. 

Trier was welvarend. Het had een eigen aquaduct. Het was een christelijk 

centrum, had een eigen bisschop. Zelfs heeft hier de grote Athanasius 

gewoond. Dit was een Egyptische bisschop, die na een kerkruzie zijn heil 

bij Constantijn had gezocht. Ook de dichter Ausonius woonde in Trier. 

Hoewel er vreemdelingen in Trier waren, waren de meesten toch wel 

Gallo-Romaans. 

Het einde van Trier als centrum werd ingeluid, toen keizer Theodosius 

door de dreiging van steeds aanhoudende aanvallen van Galliërs en 

Germanen het bestuur verhuisde naar Milaan.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Athanasius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ausonius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theodosius_I
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Vragen bij de geschiedenis van Trier. 

 

1. Geef 3 namen van de stam waartoe de Treveri hoorden. 

2. Hoe heette Frankrijk in de tijd der Romeinen? 

3. Volgens welk concept is Trier gebouwd? 

4. Wat zijn de cardo maximus, de decumanus maximus en het 

capitolium? 

5. Hoe heet het deel van Frankrijk waar de Treveri woonden? 

6. Noem de titel van Iulius' verslag van zijn oorlog met de Galliërs. 

7. Hoe was de verdediging van het Gallisch-Romeinse gebied 

geregeld? 

8. Welke opstand (jaar en leider) is vooral bedreigend geweest voor 

de Romeinen? 

9. Wat was het doel van die opstand? 

10. Wanneer was Trier al belangrijk? 

11. Hoe lang was toen de muur? 

12. Noem de verschillen tussen de Romeinse en Gallo-Romeinse 

tempels? 

13. Wat was de politieke rol van Trier in de 3e en 4e eeuw? 

14. Welke keizer had daarvoor gezorgd? Waarom en hoe? 

15. Wat betekende het bestaan van de horrea in de 3e en 4e eeuw? 

16. Hoe kwam het politieke einde van Trier?
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Verrijkingsteksten bij  

I. Historia Augusta Treverorum 

 

 
I.1 De Kelten 

  

De Kelten zijn verwant aan ons in taal. Evenals wij zijn de Kelten Indo-

Germanen of Indo-Europeanen. Zij hebben zich net zoals wij, de 

Germanen en de Grieken en Romeinen tijdens de grote 

volksverhuizingen (3000 – 1000 voor Christus) vanuit vlakten van 

Kazachstan en West-Siberië verspreid over het latere Europa. Uit taal- en 

literatuuronderzoek is gebleken, dat de Kelten nauw verwant zijn aan de 

Grieken. 

De Kelten zijn altijd een onrustig en oorlogszuchtig volk geweest. Voor 

de meesten is onbekend, dat de Kelten het noorden van Italië, de 

Povlakte, bevolkt hebben, Milaan gesticht hebben en rond 400 voor 

Christus als de enigen in de vroeg klassieke tijd Rome hebben 

ingenomen en zich toen met goud hebben laten afschepen: Brennus was 

hun toenmalige leider, van wie de memorabele woorden “Vae victis!” 

zijn.  

Deze nederlaag heeft op de Romeinen zo’n indruk gemaakt, dat zij vanaf 

dat moment een bepaald bedrag apart legden voor het geval dat de 

Galliërs ooit weer voor de poorten van Rome zouden staan. 

Verder hebben de Kelten rond 200 voor Christus vele gevechten met de 

Grieken geleverd. De Grieken hebben toen gewonnen, maar dat ging wel 

gepaard met bloedige gevechten.  

Hierbij hebben de Kelten veel indruk gemaakt door hun trotse manier 

van sterven. De mannen probeerden koste wat het kost niet liggend op 

de grond te sterven. Hiervan zijn door de Grieken enkele beroemde 

beelden gemaakt. 



 

Pen en  Penseel 14 

 
Stervende Galliër 

Ook worden de Kelten ook nog in de bijbel genoemd als de Galaten, de 

Griekse naam van hen. En dit was geen wonder, omdat het Nieuwe 

Testament oorspronkelijk in het Grieks geschreven is. 

Uiteindelijk hebben de Romeinen de Kelten verslagen. Eerst hebben zij 

de Galliërs in de Povlakte aan deze kant van de Alpen onderworpen en 

tot provincie gemaakt: Gallia Cisalpina. Daarna hebben ze de Galliërs 

over de Alpen in fasen verslagen. Eerst hebben zij de Galliërs in de 

huidige Provence verslagen en dat tot de Provincia  Gallia Narbonensis 

gemaakt.  

  

 
Iulius Caesar 

 

Later, toen Iulius Caius Caesar politiek actief was, heeft deze om de 

macht van Rome te grijpen een driemanschap (triumviraat) geformeerd 

met twee andere groten uit zijn tijd. Pompeius was in die tijd de grote 

generaal, Crassus was de rijkste man ter wereld en Caesar zelf was een 

begenadigd politicus. Ze hadden afgesproken, dat Caesar in 59 consul 

zou worden. Na dat consulaat werd hij gouverneur van Gallia, 

proconsul. Hij wilde van deze gelegenheid gebruik maken om grond te 

veroveren en zo in staat zijn land uit te delen aan Romeinen. Er was 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pompeius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Crassus
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namelijk in Italië een groot tekort aan land. Als democraat wilde Caesar 

het volk tevreden houden.  

Tien jaar lang is Caesar proconsul van Gallië geweest. In deze 10 jaar 

heeft hij Heel Gallië weten te veroveren. Dit strekte zich toen uit vanaf 

het huidige Frankrijk tot het zuiden van ons land. Dit heeft hij weten te 

doen door handig gebruik te maken van de ruzies tussen de Gallische 

stammen. Door deze veroveringen heeft Caesar een goed en trouw leger 

gemaakt, waarmee hij in 49 de Rubicon (alea iacta est: de teerling is 

geworpen) overtrok om in een burgeroorlog de totale macht naar zich 

toe te trekken. Juist vanwege zijn machtswellust is hij op de Iden van 

maart 44 door Brutus gedood. 

 

 

I.2. De Treveri Liber 5.2. 
 

Caesar De Bello Gallico  

Inleiding. 

In 58 voor Chr. begint Caesar met zijn verovering van Gallia Transalpina. Tijdens 

deze verovering komt hij of een van zijn commandanten ernstig in aanraking met 

de Treveri, die in het gebied woonden van het huidige Trier, dat t.t.v. Augustus 

Augusta Treverorum heette. 

De eerste ernstige confrontatie speelde zich in 54 v.Chr. af.  

V.1.Toen Lucius Domitius en Appius Claudius consul waren, vertrok 

Caesar van zijn winterkwartier naar Italië, zoals hij jaarlijks placht te doen. 

Hij beval de officieren, die hij aan het hoofd had gesteld van de legioenen 

om in de winter zo veel mogelijk schepen te bouwen en de oude te laten 

herstellen. Hij liet hun zien hoe groot de nieuwe moesten zijn, en hoe ze er 

uit moesten zien. Om ze snel te kunnen  laden  en aan land te trekken liet 

hij ze een beetje ondieper maken, dan welke schepen wij op onze zee 

gewoon zijn te gebruiken en wel hierom des te meer, omdat hij erachter 

was gekomen, dat vanwege de talrijke wisselingen der getijden de golven 

daar minder hoog werden. Om vrachten en een menigte jukdieren te 

vervoeren liet hij ze een weinig breder maken, dan welke wij op de andere 

zeeën gebruiken. Hij beval deze schepen wel allemaal snel zeilend te maken 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brutus
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en het feit dat de schepen niet diep in het water lagen hielp daarbij zeer. Die 

schepen die gebruikt werden om te bewapenen liet hij uit Spanje komen. 

Toen de rechtsdagen van Gallia Citerior (aan deze zijde van de Alpen) 

volbracht waren, vertrok hij naar Illyrië, omdat hij alsmaar vernam, dat 

door de Pirustae het deel dat aan zijn provincie lag door invallen werd 

verwoest. Toen hij daar gekomen was, legde hij de burgerijen op soldaten 

te leveren en beval hij hun op een bepaalde plaats bijeen te komen. Toen 

dat bericht was, stuurden de Pirustae hem gezanten om hem te vertellen, 

dat niets van dat alles gedaan was omdat de staat daartoe besloten had en 

zij lieten zien, dat zij hoe dan ook bereid  waren naar aanleiding van die 

onrechten genoegdoening te geven. Toen Caesar hun betoog aangehoord 

had, beval hij hun gijzelaars te geven en die op een bepaalde dag te 

brengen. Als zij niet zo zouden doen, zou hij, zo zette hij uiteen, hun 

burgerij met oorlog achtervolgen. Toen zij die gijzelaars op de bevolen dag 

hadden gebracht, stelde hij scheidsrechters aan om de zaak waarover het 

geschil ging te schatten en de schadeloosstelling vast te stellen. 

V.2 Na dit en de gerechtsdagen volbracht te hebben keerde hij terug naar 

Gallia Citerior en vertrok hij naar zijn leger. Toen hij daar gekomen was en 

alle winterkwartieren langs gegaan was, vond hij ondanks het geweldige 

gebrek aan alles ongeveer 600 van dergelijke schepen, die wij boven 

beschreven hebben en hij vond 28 uitgeruste oorlogsschepen en het 

scheelde weinig of ze konden binnen een paar dagen vertrekken. Hij prees 

zijn soldaten en degenen, die aan het hoofd van deze taak gestaan hadden 

en hij liet zien wat hij wilde dat er gebeurde en hij beval allen bij de haven 

Itius (haven in het noorden van Gallië, Boulogne en cap Grisnez) bijeen te 

komen. Hij was namelijk te weten gekomen, dat je vanuit die haven het 

makkelijkst kon oversteken naar Britannia; de overtocht bedroeg ongeveer 

30 mijl vanaf het vasteland. Hiervoor liet hij zo veel soldaten achter, als 

hem voldoende toescheen. Hijzelf vertrok met 4 slagvaardige legioenen en 

800 ruiters naar het gebied der Treveri, omdat zij noch bijeenkwamen naar 

de vergaderingen noch zijn bevel gehoorzaamden. Bovendien zei men, dat 

zij de Germanen, die over de Rijn wonen aan het opstoken waren.  

V.3. Deze burgerij vermag verreweg het meest van heel Gallië met haar 

ruiterij en heeft grote troepen infanteristen en reikt tot aan de Rijn, zoals we 

boven hebben uiteengezet. In deze burgerij wedijverden 2 lieden om de 

eerste plaats met elkaar, Indutiomarus en Cingetorix. De ene van dezen 
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kwam, zodra hij over de aankomst van de legioenen van Caesar vernomen 

had, naar hem toe. Hij verzekerde, dat hij en al de zijnen zich aan hun taak 

zouden houden en niet van de vriendschap met het Romeinse volk afstand 

zouden nemen en hij liet zien wat er in het gebied van de Treveri gedaan 

werd. Maar Indutiomarus begon zijn ruiterij en infanteristen bijeen te 

brengen. Hij verstopte diegenen, die door hun leeftijd niet in staat waren 

onder de wapenen te zijn, in het Ardennenwoud, dat enorm omvangrijk 

zich uit strekte dwars door het gebied der Treveri tot waar het gebied der 

Remi begint. Indutiomarus begon de oorlog voor te bereiden. Nadat echter 

enkele vorsten van deze burgerij zowel door het gezag van Cingetorix ertoe 

gebracht als ook door de komst van ons leger hevig verschrikt naar Caesar 

gekomen waren en met verzoeken bij hem kwamen over hun eigen 

aangelegenheden, omdat zij naar hun eigen zeggen niet voor de staat 

konden zorgen, werd Indutiomarus bang, dat hij door allen verlaten werd 

en stuurde hij gezanten naar Caesar: Daarom nam hij afstand van zijn eigen 

mensen en had hij niet naar hem toe willen komen om des te makkelijker 

het volk aan zijn plicht te houden; hij wilde zo voorkomen, dat door het 

vertrek van alle adellijken het volk door zijn onvoorzichtigheid de fout in 

zou gaan; en zo was de burgerij in zijn macht en als Caesar het zou 

toestaan, zou hij bij hem in het legerkamp komen en zijn eigen lot en dat 

van de burgerij aan diens bescherming overlaten.             

V.4. Ook al begreep Caesar, waarom hij dit zei, en welke aangelegenheid 

hem van zijn oorspronkelijke plan afschrikte, beval hij toch Indutiomarus 

naar hem toe te komen met 200 gijzelaars. Zo werd Caesar namelijk niet 

gedwongen de zomer in het land der Treveri te verbruiken, terwijl alles in 

gereedheid was gebracht voor de oorlog tegen de Britten (Caesar was 

namelijk van plan naar Engeland over te steken.) Indutiomarus bracht de 

gijzelaars, onder wie zijn zoon en al zijn verwanten, die hij met naam 

genoemd had. Caesar troostte Indutiomarus en spoorde hem aan zich aan 

zijn plicht te houden. Desalniettemin riep Caesar de vorsten der Treveri 

naar zich toe en verzoende hen stuk voor stuk met Cingetorix. Niet alleen 

immers begreep Caesar, dat dit gebeurde door de verdienste van 

Cingetorix maar hij meende ook, dat het zeer belangrijk was, dat diens 

gezag zoveel mogelijk waard was onder de zijnen, omdat Caesar door had 

gekregen, dat Cingetorix’ gezindheid jegens hem enorm was. Indutiomarus 

vond het erg, dat dit gebeurd was, dat namelijk zijn eigen invloed onder de 



 

Pen en  Penseel 18 

zijnen verkleind werd en hij die toch al voor die tijd jegens ons vijandig 

gezind was geweest, ontvlamde door dit verdriet nog heviger. 

  

De tweede confrontatie vindt plaats aan het eind van hetzelfde jaar en het 

jaar daarop 53. 

V.55. De Treveri en Indutiomarus lieten geen moment van die winter 

onbenut, om boden over de Rijn te zenden, de burgerijen op te stoken, geld 

te beloven en te zeggen, dat nu een groot deel van ons leger gedood was (sc. 

in Brittannie) en een veel kleiner deel over was. Toch heeft hij geen enkele 

burgerij der Germanen kunnen overhalen de Rijn over te steken, omdat zij 

zeiden na twee ervaringen eerst in de oorlog van Ariovistus en vervolgens 

met de overtocht der Tenctheri hun lot niet verder te proberen. Hoewel 

Indutiomarus in deze hoop teleurgesteld was, is hij toch begonnen troepen 

bijeen te brengen, van buurvolkeren paarden te verwerven en ballingen en 

veroordeelden uit heel Gallië met grote beloningen naar zich toe te lokken. 

En hiermee had hij zich in Gallië al zo veel gezag verworven, dat de 

gezantschappen van alle kanten naar hem toe snelden om een gunst en 

vriendschap  van staatswege als ook persoonlijk te vragen. 

V.56. Zodra hij had begrepen, dat men uit eigen beweging naar hem 

toekwam, dat aan de ene kant de Senones en Carnutes geprikkeld werden, 

doordat zij van de misdaad afwisten en dat aan de andere kant de Nervii en 

de Atuatuci de oorlog tegen de Romeinen voorbereidden en dat hij geen 

tekort zou hebben aan troepen vrijwilligers, als hij begonnen zou zijn uit 

zijn eigen gebied op te trekken, kondigde hij een gewapende bijeenkomst 

aan. Zo beginnen de Galliërs de oorlog. Door deze gemeenschappelijke wet 

worden alle weerbare manschappen gedwongen gewapend bijeen te 

komen. Wie van hen als laatste komt, wordt in het aangezicht van de massa 

op alle wijzen gefolterd en daarna gedood. In deze vergadering 

beoordeelde hij Cingetorix, leider van de andere partij en zijn eigen 

schoonzoon, van wie wij al eerder hebben uiteengezet dat hij zijn trouw aan 

Caesar gevolgd had en niet van hem afgevallen was, als vijand en 

verklaarde diens bezittingen verbeurd. Na dit gedaan te hebben kondigde 

hij in de vergadering af, dat hij door de Senones en de Carnutes en door 

verscheidene andere burgerijen van Gallië ontboden was en dat hij 

daarheen zou gaan door het gebied der Remi en dat hij de akkers zou 
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verwoesten en alvorens dat te doen het kamp van Labienus zou aanvallen. 

Hij schreef voor, wat hij wilde dat er gebeurde. 

V.57. Toen Labienus zijn kamp niet uitkwam, dat zowel door de aard van 

de plaats als ook door mensenhand zeer versterkt was, vreesde hij 

geenszins gevaar van zichzelf en zijn legioen, maar hij was erop gespitst 

geen gelegenheid om de zaak goed te regelen voorbij te laten gaan. Dus 

toen hij van Cingetorix en diens verwanten de rede van Indutiomarus, die 

deze in de vergadering gehouden had, vernomen had, stuurde hij gezanten 

naar de dichtstbijzijnde burgerijen en riep van alle kanten ruiters op; hun 

zei hij een zekere tijd aan om bijeen te komen. Intussen doolde bijna 

dagelijks Indutiomarus met bijna zijn hele ruiterij in de nabijheid van 

Labienus’ kamp nu eens om de ligging van het kamp te leren kennen, dan 

weer om in gesprek te komen of om angst in te boezemen. Zijn ruiters 

wierpen meestal van veraf projectielen het kamp in. Labienus hield zijn 

manschappen binnen de verschansingen en bevorderde met alle middelen 

die hij had bij Labienus de gedachte, dat hij bang was. 

V.58. Toen Indutiomarus van dag tot dag met grotere verachting het kamp 

van Labienus naderde, liet hij in één nacht de ruiters van alle naburige 

burgerijen, die hij had laten ontbieden binnen in zijn kamp en hield hij met 

zo’n grote nauwgezetheid zijn manschappen door hen te bewaken binnen 

het kamp, dat op geen wijze de zaak aan de Treveri bericht kon worden. 

Intussen ging Indutiomarus volgens dagelijkse gewoonte  naar het kamp en 

bracht daar een groot deel van de dag door; zijn ruiters wierpen hun 

projectielen en zij probeerden onze mannen naar buiten te roepen ten 

strijde door een overvloed aan schimpwoorden. Toen door de onzen geen 

antwoord gegeven was, gingen zij, toen daartoe besloten was, tegen de 

avond verstrooid en verspreid uiteen. Opeens stuurde Labienus vanuit 2 

poorten zijn hele ruiterij; hij beval, dat wanneer de vijanden hevig 

verschrikt waren en op de vlucht gedreven waren – hij begreep dat dit zou 

gebeuren, zoals het ook gebeurd is – namelijk, allen op alleen  

Indutiomarus af zouden gaan en dat niemand  eerder iemand anders zou 

verwonden, dan dat hij gezien had dat Indutiomarus gedood was. Hij 

wilde immers niet dat hij zou ontvluchten doordat hij de ruimte had 

gekregen doordat de anderen Labienus’ mannen in de weg zouden lopen.. 

Hij stelde een grote beloning in het vooruitzicht voor hen, die hem zouden 

doden. Hij stuurde zijn ruiters cohorten te hulp. Vrouwe Fortuna keurde de 
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strategie van de man goed en toen zij allen hem aanvielen, werd 

Indutiomarus in een ondiepe plaats zelf van de rivier gegrepen en gedood 

en zijn hoofd werd naar het kamp teruggebracht. Toen de ruiters 

terugkeerden achtervolgden zij wie zij konden en doodden hen. Toen men 

dit vernomen had, gingen alle troepen, die bijeengekomen waren van de 

Eburonen en Nervii weg. Korte tijd nadat dit gebeurd was, had Caesar 

Gallië in rustiger vaarwater. 

VI.7. Terwijl dit door Caesar gedaan werd, maakten de Treveri zich op, 

nadat zij grote troepen van infanterie en cavalerie bijeen gebracht hadden, 

om Labienus met zijn éne legioen, dat in hun gebied overwinterd had, aan 

te vallen. Reeds waren zij niet verder dan twee dagmarsen van hem af, toen 

zij vernamen, dat 2 legioenen in opdracht van Caesar gekomen waren. 

Nadat zij hun kamp op 15 mijl afstand geplaatst hadden, besloten zij de 

hulptroepen van de Germanen af te wachten. Nadat Labienus het plan van 

zijn vijand vernomen had, hoopte hij, dat door hun roekeloosheid een of 

andere gelegenheid om de beslissende slag te leveren zich zou voordoen. 

Nadat hij een garnizoen van vijf cohorten bij de tros had achtergelaten, 

vertrok hij met 25 cohorten en een grote ruiterij tegen de vijand en hij legde 

een kamp aan op één mijl afstand. Tussen Labienus en de vijand lag een 

rivier met steile oevers, die moeilijk over te steken was. Hijzelf was niet van 

plan deze over te steken en hij dacht dat de vijand die ook niet zou 

overtrekken. Hij zei tijdens een beraad openlijk, dat hij niet van plan was 

zijn eigen lot en dat van zijn leger op het spel te zetten, omdat men zei dat 

de Germanen eraan kwamen en dat hij de volgende dag bij het 

ochtendgloren zou opbreken. Dit werd snel naar de vijand gerapporteerd, 

omdat sommigen van het grote aantal Gallische ruiters van nature 

gedwongen werd de Gallische zaak aan te hangen. Labienus liet in de nacht 

de militaire tribunen en de centurio’s van de eerste cohorten bijeenkomen 

en legde hun uit wat hij van plan was. Om de vijand des te meer te laten 

geloven dat de Romeinen bang waren, beval hij het kamp op te breken met 

meer kabaal en tumult dan de gewoonte van het Romeinse volk verdraagt. 

Hierdoor liet hij het vertrek op een vlucht lijken. Ook dit werd door 

verspieders voor het licht, omdat het kamp zo dichtbij lag, bij de vijand 

gerapporteerd. 

VI.8. Nauwelijks had de achterhoede de verschansingen verlaten, of de 

Galliërs aarzelden niet de rivier over te steken en op een nadelige plaats 
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slag te leveren, want ze hadden elkaar aangespoord om niet de verbeide 

buit uit handen te laten glippen: het zou te lang duren voor de hevig 

verschrikte Romeinen de hulp van de Germanen af te wachten en hun 

eigen waardigheid verdroeg het niet dat ze het niet aandurfden met zo 

grote troepen zo’n kleine schare, vooral nu die op de vlucht was en 

belemmerd was door bagage, aan te vallen. Labienus had vermoed, dat dit 

zou gebeuren en om allen naar zijn kant van de rivier te lokken, liet hij de 

vijand evenzo denken, dat zij bang op weg waren en ging hij kalm verder. 

Daarna stuurde hij de tros een weinig vooruit en liet hij die op een heuvel 

plaatsen en sprak hij: “Soldaten, jullie hebben de gelegenheid, waarnaar 

jullie verlangen. Jullie hebben de vijand op een nadelige en onbegaanbare 

plaats: laat aan ons, uw generaals, dezelfde moed zien als jullie vaak aan 

jullie opperbevelhebber hebben laten zien en veronderstelt dat hij hier is en 

dat hij dit met eigen ogen ziet.” Onmiddellijk beval hij de vaandels naar de 

vijand toe te laten zwenken en de slaglinie te ontvouwen en nadat hij een 

paar ruitersquadrons ter bescherming naar de tros had gestuurd, stelde hij 

de overige ruiters in afdelingen op de flanken op. Snel slingerden de onzen 

na het aanheffen van geschreeuw hun speren op de vijand af. Zodra die in 

strijd met hun verwachting hadden gezien, dat zij, van wie ze zo juist nog 

geloofden dat zij op de vlucht waren, hen aanvielen, konden zij de aanval 

niet weerstaan en bij de eerste botsing werden zij op de vlucht gedreven en 

gingen zij naar de dichtstbij gelegen bossen, maar Labienus achtervolgde 

hen met zijn ruiterij. Een groot deel werd gedood, verscheiden werden 

gevangen en een paar dagen later kreeg hij hun stad in handen. Want toen 

de Germanen, die hun te hulp kwamen, de vlucht van de Treveri hadden 

vernomen, gingen zij naar huis. Met hen gingen de verwanten van 

Indutiomarus, die verantwoordelijk voor de opstand waren geweest, mee 

uit de burgerij. 

 

 I.3.  Hippodamisch stratenplan  

Je moet weten, dat een stad in den beginne, wanneer een volk nog niet 

ontwikkeld is, altijd zonder plan wordt opgezet. Zo was dat ooit ook in 

Ionië in Milete gebeurd. Maar Milete werd in 494 door de Perzen verwoest. 

Milete was namelijk met de andere Ionische steden tegen de grote koning 

van de Perzen in opstand gekomen. Hoewel ze hulp van Athene hadden 

gehad, werden ze toch verslagen en werd de stad verwoest. Toen is ene 
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Hippodamos opgestaan en heeft de stad herbouwd. In die tijd had je al veel 

filosofen, geleerden, die zich met alles bezig hielden, ook met 

stadsplanning. Deze Hippodamos heeft toen Milete herbouwd volgens het 

dambord motief, d.w.z. parallelle straten, die haaks staan op weer andere 

parallelle straten. In het centrum werden de belangrijke gebouwen 

gebouwd en werd de markt aangelegd.  

 
Het dambord ontwerp van Milete. 

Dit ontwerp is tot op heden populair gebleven, vgl. New York. In de 

allerlaatste jaren wijkt men bewust van deze weliswaar effectieve, maar 

uiterst saaie bouw af, vgl. de nieuwbouwwijken van o.a. Deventer Vijfhoek. 

Dit motief is via de Etruscen bij de Romeinen terechtgekomen. Het gebruik 

van dit motief is tweeledig geweest. Ze gebruikten het niet alleen voor 

nieuwe steden, maar ook voor de Romeinse castra, die op hun beurt weer 

vaak het voorbeeld vormden voor de stedenbouw.  
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Het Romeinse castra van Nijmegen. 

Kenmerkend in ieder geval voor Romeinse steden zijn de twee hoofdstraten 

die elkaar kruisen ( de decumanus en de cardo maximus) in het centrum, 

waar de markt, het forum ligt en de belangrijke gebouwen van de stad 

staan: de basiliek (het gerechtsgebouw), het capitolium (de hoofdtempel) en 

andere tempels. Verder stonden er rond het forum vaak thermen. De stad 

werd omsloten door een ringmuur. Aan het eind van de grote wegen had je 

torens. Voor het vermaak lag dan aan de rand van de stad een amfitheater. 

  

 
Forum Trier 
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Decumanus Trier
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II. Thermen  

  

Keizerlijke Baden 

Keizers lieten thermen vaak bouwen voor de burgers om zich populair te 

maken. Vooral Bekend zijn in Rome de thermen van de keizers Nero, 

Traianus, Caracalla, Diocletianus en Constantijn.  

Baden waren belangrijk in Rome vanwege de hitte en het stof. Iedere dag 

een bad nemen was geen luxe. De baden waren niet alleen belangrijk voor 

de reiniging, maar ook als middel het lichaam te harden en ziektekiemen 

uit te zweten.  Ook als sociaal, politiek en economisch trefcentrum 

functioneerden de thermen. Bekend is, dat de thermen ook misbruikt 

werden voor amoureuze afspraakjes.  

 

De keizerlijke thermen hebben een herkenbaar plan. Op de eerste plaats 

zijn ze symmetrisch, bij de ingangen lagen de apodyteria, de kleedruimten 

(2). Wanneer men zich uitgekleed had, liep men door naar achteren en nam 

men eerst een massage, ging vervolgens naar het caldarium 

(warmwaterbad). Dit caldarium (9) lag meestal aan de zuidzijde en stak 

buiten het bouwwerk uit om zoveel mogelijk van de zonnehitte te 

profiteren. Vervolgens ging men via het tepidarium (10) (het lauwe bad), 

een soort rustruimte, naar het frigidarium (koudwaterbad) (11). Grote 

baden zoals die van keizer Caracalla in Rome (in totaal 328 x 337 meter) en 

die van Diocletianus (376 x 361) uit 300 na Chr., waar respectievelijk  1500 

en 3000 mensen tegelijk konden baden, sloten het badencomplex af met een 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Trajanus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Caracalla
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natatio, zwembad (13). Alleen de grote keizerlijke thermen hadden een 

natatio.  

 

Alle thermen waren voorzien van palaestrae (3), worstelperken, of 

sportruimtes, die in de openlucht waren en waarom heen een zuilengalerij 

liep, bibliotheken, zonneterrassen op het dak en in de buurt van het 

caldarium natuurlijk het laconicum. Vaak waren de baden nog voorzien 

van waterreservoirs, waarin water werd opgeslagen voor het geval dat de 

watertoevoer stagneerde, b.v. als een aquaduct kapot was. 
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waterleiding 

 

 
latrina 

Verder misschien nog wel het belangrijkste voor de mens om zich lekker te 

voelen waren er latrinae, openbare wc’s, waar men met meerderen tegelijk 

zat. 
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De Keizerthermen 

 
 Het caldarium van de Keizerthermen lagen op het zuiden met een dubbele rij grote 

ramen met dubbel glas om de zonnehitte op te vangen. 

Tot de meest bekende ruïnes van Trier behoren de 20 meter hoge resten van 

de Keizerthermen. Deze thermen sloten de decumanus maximus af. 

Hierdoor lagen de thermen ook niet noord-zuid, zoals gewoon was. Deze 

thermen waren voor de keizer en niet voor het grote publiek bedoeld. 

Bijzonder van deze thermen is, dat zij nooit volledig in gebruik genomen 

zijn, slechts in beperkte vorm. Imposant zijn nog steeds de resten van het 

caldarium met dubbele rij ramen op het oosten. 
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Via een monumentale ingang kwam men in een grote zaal. Via meerdere 

toegangen kon men op een zuilenhof komen, palaestra, waar men sportte, 

o.a. worstelde. Aan het einde van de palaestra lagen frigidarium (f), het 

koud waterbad en aan weerszijden daarvan de kleedkamers, de apodyteria, 

het tepidarium (t) het louwwaterbad, caldarium (c), heetwaterbad. 

Het caldarium had in 3 apsides (half ronde uitbouw) waterbekkens, waarin 

het hete water kwam via waterleidingen onder de vensterbanken. 

Het tepidarium van 16 m. in doorsnee bevatte alleen een paar banken en 

beelden. Later is er een brede deur ingemetseld. Het tepidarium diende als 

overgangsruimte. 

De grootste zaal was het frigidarium (57x22). Hoe hoog het geweest moet 

zijn kan opgemaakt worden uit de fundamenten van 7 meter. De bekkens 

van het frigidarium hadden vloerverwarming met het oog op de koude 

dagen van het jaar. 

Het complex had een uitgebreid gangenstelsel voor de bedienden naar de 

ovens en houtopslag toe. Het geheel kon ondergronds gaande gehouden 

worden. 

De warmwaterbaden hadden een eigen afwateringssysteem op het 

openbare riool. 
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Voor het dagelijkse bad, dat niet alleen ter reiniging maar ook ter harding 

diende, betrad men de apodyteria. Na het uitkleden en het sporten ging 

men eerst naar de sauna, daarna een massage. Zweten was belangrijk, 

omdat volgens klassieke gedachtegang ziektekiemen werden uitgezweet; 

daarna ging men naar het caldarium. Dit geweldige vertrek bezat bodem- 

en muurverwarming, die voor een hoge luchttemperatuur zorgden. Dit 

vertrek lag op het zuiden. Via grote vensters maakte men gebruik van de 

zonnewarmte. Om ook hiervan bij slecht weer gebruik te kunnen maken 

had men dubbele beglazing. Hiervan maakte men al gebruik vanaf 79 

n.Chr., zoals uit opgravingen bij Pompeii blijkt.  

Het tepidarium had een matige temperatuur. Hier rustte men op banken 

uit van de hitte in het caldarium. 

Om het lichaam verder te harden ging men naar het frigidarium (20x54), 

het grootste vertrek van het complex.  

Of men in de winter ook gebruikt maakte van deze ijskoude baden weet 

men niet. Wel hadden deze thermen voor de winter zonnekamers met 

ramen op het zuiden, zodat men een warm zonnebad kon nemen. 

  

De aanpassingen in de 2e helft van de 4e eeuw. 

De bouw van deze thermen is plotseling van de ene op de andere dag stil 

gelegd. Er zijn bij opgravingen hele stapels pas gebrande stenen gevonden, 

kalk en andere benodigdheden voor beton. Ook de sporen van de 

bouwweg waarover een paard en wagen kon gaan, zijn teruggevonden. 

Over de bouwresten is een centimeters dikke humuslaag gevonden, 

hetgeen duidt op lange onderbreking. 

In de 4e eeuw is men weer begonnen met grote veranderingen. Het 

westelijke deel incl. frigidarium werd afgebroken. Alleen de fundamenten 

zijn over. Het tepidarium werd de entree. Uit het caldarium zijn 

verschillende bekkens verwijderd. Over bleven de sauna’s, maar wel 

zonder verwarming. De zuilenhof is bijna verdubbeld en was een van de 

grootste binnenhoven van het rijk. Met het afbraakmateriaal heeft men de 

onderaardse gangen gevuld. Men heeft aan de noordoostzijde een klein 
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badencomplex aangelegd. Duidelijk is dat de functie van het gebouw 

volkomen veranderd is. 

Wat de functie is geweest is niet duidelijk. 

  

 

Het lot van de Keizerthermen. 

Na het vertrek van de Romeinen kwam het langzame verval. Veel is 

afgebroken. Wat overeind staat, staat overeind zodat het in de 

middeleeuwen opgenomen is in de stadsmuren. 

Pas in 1912 begon men de boel wetenschappelijk op te graven. 
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Dienstgangen Keizerthermen 

  

  

Barbarathermen 
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Van deze thermen hebben geweldige resten tot in de 17e eeuw overeind 

gestaan, totdat in 1673 Franse troepen de resten hebben opgeblazen. 

Ondanks dat feit is het toch ook in deze tijd nog mogelijk via de 

overgebleven onderaardse gangen het ingewikkelde systeem van 

verwarming en afwatering te bestuderen. Overigens hebben deze thermen 

in tegenstelling tot de Keizerthermen wel tot het einde van de Romeinse 

overheersing als thermen gefunctioneerd.  

De Barbarathermen zijn circa 150 na Chr. Gebouwd ten tijde van de 

commerciële bloei van Trier. Daarvoor zijn 2 insulae  (huizenblokken) 

gesloopt en heeft men het bouwterrein opgehoogd en het bouwterrein tot 

in de Moezel uitgebreid. Daardoor is de bedding van de Moezel vernauwd 

en zijn 2 pijlers van de nog bestaande Romeinse brug in de oeverwal 

opgenomen.  

De Barbarathermen zijn de grootste thermen ten noorden van de Alpen. Ze 

behoorden tot het type Kleine Keizerthermen: deze hadden geen 

openluchtnatatio voor het frigidarium. Ook hadden Kleine Keizerthermen 

normaal geen overdekte palaestrae. Van de Barbarathermen weet men dat 

niet zeker, omdat naast het frigidarium aan weerszijden twee ruimten zijn 

die als zodanig hebben kunnen dienen. Ze omvatten 4,2 hectare (172x240) 

een gebied van vier Romeinse insulae. Vanuit de ingang betrad de bezoeker 

de hof, die door 3 zuilengalerijen omgeven was en waar hij kon sporten. 

Deze palaestra en omliggende vertrekken dienden ook als 

ontmoetingsplaats; er was een gaarkeuken, men trof er de apotheker, 

artsen, leermeesters, retoren. 

Het caldarium lag op het zuiden. Zo kon optimaal gebruik gemaakt 

worden van het zonlicht. Door dubbele beglazing kon men de warmte 

binnen laten en binnen houden. Reeds in Pompeii werd van dubbele 

beglazing gebruik gemaakt. In het caldarium had je 5 waterbekkens. Onder 

drie daarvan brandde vuur om het water warm te houden. 

In de winter was het in het noorden natuurlijk niet erg aantrekkelijk na het 

caldarium in het frigidarium te stappen. Daarvoor waren twee ruimten met 

licht gebogen muur naast het frigidarium met bekkens met licht verwarmd 

water en ramen op het zuiden. 
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Het geheel werd warm gehouden met 24 praefurnia, stookplaatsen. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de vloerverwarming uiterst rookarm was 

en energiezuinig. Voor de watervoorziening had men een 13 km lange 

aquaduct aangelegd, dat grotendeels onder de grond liep. Dit aquaduct 

leverde dagelijks 25.450 m3 water. 

De Barbarathermen waren rijk versierd met beelden, marmoren zuilen 

en vloer en ook de wanden waren met marmer onderaan versierd; 

daarboven was stucwerk. 
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Restauratie Barbarathermen 

   

  

 

 

Veemarktthermen 

  

 

  

De Veemarktthermen zijn in de tachtiger jaren opgegraven en nu voor 

publiek toegankelijk. Op de foto hierboven herken je dezelfde opzet als bij 

de twee vorige thermen: ingang, hof/palaestra, badencomplex. Op 

onderstaande reconstructietekening is het frigidarium te zien. 
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Hypocaust Veemarktthermen 

 

  

 VRAGEN BIJ THERMEN 

  

1. Baden waren om 2 redenen belangrijk. Welke? 

2. Wat zijn: apodyterium, natatio, palaestra, caldarium, tepidarium, 

frigidarium, latrina en laconicum? 
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3. In Trier staan Keizerthermen. Waarin verschillen die van 

keizerlijke thermen? 

4. Waarom lag het caldarium op het zuiden en had het grote ramen? 

5. Beschrijf het badprogramma. 

6. Waartoe dienden de onderaardse gangen? 

7. Wat zijn de 2 grote verschillen tussen de Keizerthermen en de 

Barbarathermen? 

8. Noem 2 bijzonderheden van de Barbarathermen. 
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II.1 Historie der Baden 

Verrijkingstekst bij caput 2. De Thermen 

 

Wanneer men over thermen spreekt, denkt men automatisch aan Romeinse 

baden. Toch hebben baden in heel de oude wereld van oudsher bestaan. Zo 

vinden we baden in het oude India, Mesopotamië, Israël en Griekenland. 

In vulkanisch gebied vindt men al thermische baden, die uit de prehistorie 

dateren. Warme baden zijn alleen gezond in een warme omgeving. Zo ging 

men al snel over tot het bouwen van badgebouwen. 

In Griekenland ontwikkelden zich voor het eerst openbare baden, die voor 

lichamelijke verzorging en de behandeling van ziekten dienden. De eerste 

baden zijn gevonden in Olympia en stammen uit de 5e eeuw. Deze 

eenvoudige baden hebben zich ontwikkeld tot de Griekse hypocaustische 

baden. Dit zijn baden waarvan de vloer op kleine zuiltjes rust. Deze zuiltjes 

staan dicht bij elkaar. Warme lucht wordt onder die vloer door geblazen, 

zodat de badruimte lekker warm is. Deze hypocaustische baden stammen 

op zijn vroegst uit 180 v.Chr. 

Deze baden waren nog eenvoudig. Zij hadden een ruimte met 

warmwaterbekkens, die centraal verwarmd werden. Men kon daarin in een 

rij tegen de wand zitten. De ontwikkeling van de badcultuur was niet 

beperkt tot het moederland der Grieken, maar ook bekend in Groot 

Griekenland. Zo zijn in Pompeii en Stabiae zulke zitbaden uit de Griekse tijd 

bekend. De badcultuur was in Griekenland belangrijk. Dagelijks nam men 

een bad. Zelfs dorpen hadden zulke 

inrichtingen.                                                             

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stabiae
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baders 

Niet alleen het warmwaterbad maar ook het hete luchtbad was allang 

bekend. De vroegste sporen gaan terug tot het Neolithicum. De Grieken 

hebben de sauna tot specialiteit ontwikkeld. Zo heeft het Laconicum 

bestaan: het Spartaanse bad, waar het Spartaans heet was. In zo’n bad lag 

een zweethaard opgebouwd met verwarmde stenen. Het werd 

voorgeschreven na zo’n hete luchtbad een koud waterbad te nemen. In zo’n 

Laconicum kon het bij een luchtvochtigheid van 10-15% 90 tot 110 graden 

worden. Door de warme stenen te besproeien kan de temperatuur zeer snel 

stijgen. Zo schrijft de arts Hippokrates in de 5e eeuw onvruchtbare vrouwen 

het nemen van een sauna voor.  

De Romeinen hebben de warmwaterbaden en de hete luchtbaden van de 

Grieken overgenomen. Dit kun je ook uit de naam opmaken: thermen is een 

Grieks woord. De eigenlijke naam is Thermae: hete baden. Thermos is het 

Griekse woord voor warm. De oorspronkelijke Griekse term was loutra 

therma warme baden en werd later al in het Grieks verbasterd tot thermai. 

In het Latijn is deze term overgenomen voor grote baden die door een 

burger gebouwd waren, zoals later door de keizer, die in principe altijd 

burger is gebleven. Deze grote baden lagen vaak vanwege de ruimte aan de 

rand van of buiten de stad. Daarnaast waren er kleinere badinrichtingen  

binnen de stad bij commerciële centra. Deze heetten in het Grieks balineion 

en werden in het Latijn balineum of balneum.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Neolithicum
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In Rome waren op den duur beide typen erg populair. Zo zijn ons uit 33 v. 

Chr. 178 baden in Rome bekend. 
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III. Het Amfitheater 

  

Wanneer je over een amfitheater spreekt, moet je het niet verwarren met 

een theater. Een theater is Grieks (zie onder) en werd gebruikt om 

toneelstukken op te voeren. De Grieken maakte die altijd in de glooiingen 

van het terrein. 

 
Grieks theater 

A: orchestra - dansplaats B: cavea -tribune C: skène - toneelhuis 

De toeschouwers zaten dan op treden op een heuvelhelling. In de diepte 

zagen zij een ronde dansplaats en daarachter een vierkante speelplaats, 

waar de acteurs optraden. Het geheel werd afgesloten door een decor, dat 

uit een tent of barak bestond, de skène. De Romeinse variant van het 

Griekse theater had altijd een halfronde tribune, cavea.  

Het amfitheater heeft niet veel gemeen met het gewone theater, afgezien 

van het feit dat het een schouwplaats (theatron) is, maar dan niet voor het 

toneel, maar voor bloedige gevechten . Deze waren bij de Romeinen erg 

geliefd. 

Pas heel laat werd in Rome een eerste amfitheater gebouwd. Het bekendste 

is het Colosseum in 80 n. Chr. Vreemd genoeg volgde men deze nieuwe 

trend van het bouwen in steen al snel in Trier op. Zo vreemd is dat 

misschien toch ook weer niet, omdat Trier in het westen een aanzienlijke 

stad was, maar toch. In de tweede eeuw n. Chr. bouwde men in Trier al een 

stenen amfitheater, dat tot in de 5e eeuw in gebruik bleef. Dit amfitheater 

had meer gelijkenis met dat van Pompeii, dat massief gebouwd werd, dan 

../../../AppData/Roaming/Mijn%20websites/roma/AMFITHEATRA.htm
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met dat van Rome, dat uit bogen en gewelven bestond. Als kern van het 

theater wierp men een aarden wal op waarop men de cavea bouwde. Het 

was dus een massief complex. De bouwwijze van het Colosseum was veel 

te duur voor een provinciestad.  

Het theater van Trier stak op de Petrisberg uit boven de hele stad. Het lag 

aan het eind van de decumanus maximus en was als vijfde poort in de 

stadsmuur opgenomen. Het had een beperkt aantal trappen aan de 

zuidkant en direct langs de ingangen van de gladiatoren liepen aan 

weerszijden 2 toegangen voor het publiek. In het centrum ligt de ovale 

arena, waaronder men veel later in de derde eeuw kerkers heeft aangelegd. 

Deze liepen in een kruis onder de arena van 50 x 30 meter. Onderzoek van 

balken heeft uitgewezen, dat het hier om hout van 294 n. Chr. gaat. Tevens 

was hier een afwateringskanaal aangelegd.  

Wat niet vaak gebeurt, is dat men bij opgravingen de resten van  

theatermachines heeft gevonden. Hiermee hees men beesten en 

gevangenen omhoog.  
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In de arena evenwijdig aan de ringmuur heeft men een v-vormige greppel 

van 80 cm diep aangetroffen, die regenwater van de tribune en de arena 

moest afvoeren. Evenwijdig aan die greppel en tevens 2m. voor die greppel 

heeft men een tweede groeve aangetroffen. Hier heeft waarschijnlijk een 

palissade gestaan waarachter het personeel zich schuilhield tegen de wilde 

dieren. Vergelijk de Spaanse arena’s.  

 

In de arena werden bloedige gevechten gehouden tussen dieren, 

gladiatoren met dieren, tussen gladiatoren en er werden mensen terecht 

gesteld. Er zijn ook sporen gevonden van opus signinum (waterdicht 

cement). Dit kan wijzen op zeeslagen, maar waarschijnlijker is dat het te 

maken heeft met waterwerken ten noordoosten van de arena (polders en 

bronnen). Dat zou ook misschien de v-vormige greppel beter verklaren 
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De cavea lag deels op aangelegde aarden wallen, die door steunmuren in 

het midden en een binnen- en buitenmuur verstevigd zijn. Boven de cavea 

was waarschijnlijk een velum (zeil) tegen de zon. 

In de ringmuur in de arena waren 15 kamers aangelegd, waar de wilde 

dieren ondergebracht werden. 

De hoofdingangen, vomitoria, liggen op de lengteas. langs de ingang porta 

pompae, waardoor de gladiatoren binnengingen en langs de  porta 

triumphalis, waardoor de overwinnaars de arena verlieten.Ook aan de 

stadszijde waren twee publieksingangen. Deze vomitoria liepen onder de 

cavea door tot aan de arenamuur.  

 
De porta van het amfitheater Trier 
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Amfitheater Trier 

 

A: arena - zandplaats B: cavea - tribune C: porta pompae - poort van de 

intocht of porta triumphalis - poort van de zege D: toeschouwerstoegangen 

                                                                                     

 

Vandaar kon het publiek de cavea beklimmen, waar men in 3 rangen zat. 

Op de onderste rang zaten de magistraten en adel. Er konden circa 25.000 

mensen in.  
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IV Porta Nigra (Zwarte Poort) 

  

 
 Porta Nigra 

Zoals iedere Romeinse stad is ook Augusta Treverorum omgeven door een 

enorme stadsmuur. Toen A.T. (Augusta Treverorum) in de tweede eeuw na 

Chr. in omvang verdubbelde, moest er om deze stad een (nieuwe) muur 

gebouwd worden. De muur, die toen gebouwd werd, was bijna 6,5 km 

lang, 3,4 meter breed en 6,2 meter hoog en bevatte vijf poorten. Aan de vier 

uiteinden van de Cardo Maximus (van noord naar zuid) en de Decumanus 

Maximus (van oost naar west) kwamen natuurlijk de hoofdpoorten, terwijl 

er ook nog een in het zuidoosten van de stad werd gebouwd in verband 

met de belangrijke handelsweg naar Straatsburg.  

 
Porta Media 

Van deze vijf poorten staat alleen de Porta Nigra (de poort aan de 

noordkant) nog overeind. Nergens in Europa is een toegangspoort zo goed 

bewaard gebleven als deze Porta Nigra. Dit heeft te maken met het feit dat 
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andere poorten in tijden van schaarste voldoende bouwmateriaal voor 

nieuwe gebouwen bevatten, terwijl de Porta Nigra een nieuw bouwwerk 

op zich werd: het ging in de Middeleeuwen dienst doen als kerk, de kerk 

van Sint Simeon.  Verder heeft er een poort bij de Romeinse brug gestaan 

en  functioneerde het amfitheater als poort. 

Door de nieuwe muur werd ook het moerasachtige gebied van de 

Moezeloever opgenomen en dat gedeelte werd ook verhoogd, zodat o.a. 

ook het ingepolderde land deels voor de aanleg van de Barbarathermen 

gebruikt kon worden. 

  

Bouw van de Porta Nigra 

De Porta Nigra, gebouwd tussen 160 en 190, is qua afmetingen een gewone, 

Romeinse stadspoort. De poort is gesitueerd bovenop een voormalige 

begraafplaats. Het hele bouwwerk is 36 meter breed en 21,5 meter diep en 

heeft fundamenten van 5 meter diep. De hoogte van de westelijke toren is 

29,3 meter, terwijl de oostelijke toren een verdieping mist. Later meer 

hierover. Tussen de beide torens in zit een zogeheten poorthuis dat 102 m² 

grond beslaat.  

In ieder geval is duidelijk, aan de afwerking te zien van halfzuilen, randen 

en bogen, dat de poort rond 190 nog niet af was; immers overal zie je 

beitelsporen. De stenen, die gebruikt zijn, wegen circa 3000 kg en hebben 

een omvang van 1.5m x 0.6m x 0.6m. Ze werden door hijskranen op hun 

plaats gehesen. IJzeren tangen werden namelijk aan de zijkanten van de 

stenen in natte houten blokken, die in de stenen waren aangebracht, vast 

gezet. Zo konden de blokken zonder schade opgetild worden. Ze werden 

niet met cement aan elkaar bevestigd. Wel werden ijzeren 

verbindingsstukken van 2 kg in lood (1.5 kg) gebruikt. Het ijzer was in het 

lood gewikkeld en ving zo de werking van het ijzer bij veranderende 

temperaturen op. In de blokken zijn in totaal 187 inscripties van 3 tot 5 

letters aangebracht, zoals in het poorthuis. Deze letters stellen namen voor. 

Waarschijnlijk heeft men de bouw gestaakt vanwege een op handen zijnde 

oorlog.  
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De Porta Nigra bevat twee toegangspoorten: een voor binnengaand en een 

voor uitgaand verkeer. In tijden van crisis, te denken valt aan oorlog, kon 

de poort volledig afgesloten worden. Aan de stadskant deed men dat door 

middel van een soort deuren, aan de buitenzijde had men valhekken. In de 

grond kun je nog steeds de gaten zien waarin de valhekken vielen. Over de 

deuren aan de stadskant is goed nagedacht: deze moesten naar binnen 

getrokken worden om ze te openen. 

 

Dit leverde aanzienlijke tijdwinst op voor de soldaten van A.T. om de poort 

te bewaken. Het poorthuis bevat twee bovenverdiepingen die men via de 

torens en rondgangen kan bereiken. Deze bovenverdiepingen hebben een 

soort ramen naar alle kanten. Via dit poorthuis kon men A.T. natuurlijk 

extra goed verdedigen door soldaten op de bovenverdiepingen te plaatsen; 

zij konden vanaf deze verhogingen de eventueel het poorthuis 

binnengedrongen vijanden prima bestoken.  

In 1902 zijn op de derde etage data gevonden. De inscripties zijn nauwelijks 

te zien, maar laten wel zien hoe snel gebouwd is: in 10 dagen tijd was de 

poort 5 lagen hoger. De derde verdieping telt 11 lagen. De data zijn niet 

precies vast te stellen, maar lopen van V K AV 28 juli (ante diem quintum 
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kalendas augustas) tot VII IDUSA (ante diem septimum Idus augustas) 7 

augustus. Het jaartal ontbreekt. Gezien het tempo moet de bouw zelf in één  

jaar geschied zijn. Dit zou wel eens 197 geweest kunnen zijn. In Mainz is 

namelijk in 1886 een inscriptie gevonden, die in 197/8 na Chr. geplaatst kan 

worden: 

 In h(onorem) L. Septimi Severi Pii Per- 

 tinacis Aug(usti) invicti imp(eratoris) et M. 

 Aureli Antonini Caes(aris) legioni XXII 

pr(imigenieae) p(iae) f(ideli) honoris virtutis- 

[que] causa civitatis Treverorum in obsidione 

ab ea defensa 

 

Uit deze inscriptie kan worden opgemaakt, dat de stad Trier uit dank voor 

hun dappere inzet aan Septimius Severus, Caracalla en het 22e legioen bij de 

belegering van Mainz door de barbaren een monument opgericht heeft met 

deze opschrift. Dat betekent dat ook Trier in die tijd bedreigd was en dat 

men derhalve waarschijnlijk ijlings de bouw van de poort en muren heeft 

afgebroken en de steigers heeft neergehaald en niet meer heeft opgebouwd. 

In 197 was namelijk de opstand van Clodius neergeslagen.  

 

Voor de bouw van de Porta Nigra is geen gebruik gemaakt van cement. Dat 

was niet nodig, omdat men in staat was te bouwen met enorm grote en 

zware blokken zandsteen die heel strak werden afgewerkt. Deze blokken 

steen waren oorspronkelijk wit, maar omdat zandsteen in de eerste vijf jaar 

van gebruik ontzettend poreus is, kan het materiaal veel vuil opnemen. Dit 

vuil heeft ervoor gezorgd dat de poort nu niet meer wit, maar zwart is 

(nigra). 
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De kerk van Sint Simeon 

Uit de Hystoria Treverorum en Gesta Treverorum blijkt dat de Porta in de 

elfde eeuw de naam Martis had, vanwege het feit dat men door die poort 

ten strijde trok en ook de naam Porta Nigra vanwege de ellende van de 

terugkerende soldaten. 

 

 

Zoals al eerder gezegd, is de Porta Nigra zo goed bewaard gebleven, omdat 

de poort in de Middeleeuwen omgebouwd is tot een dubbelkerk. In 1028 

had zich namelijk de Griek Simeon uit Syracuse in de oosttoren in een 

cellula laten inmetselen. Hij is 1034 gestorven en is in zijn cel begraven. In 

1041 is naast de porta een klooster ter ere van de heilig verklaarde gesticht. 

In 1042 heeft Poppo een kerk in de porta gesticht. De begane grond werd 

een crypte. Daarboven is een dubbelkerk gesticht. 

Het is wat moeilijk voor te stellen, maar men heeft de dubbelkerk in de 

lengterichting gebouwd. Op het poorthuis is nog een ‘verdieping’ gebouwd 

voor het dak van de bovenkerk, aan de oostzijde is later in de dertiende 

eeuw een apsis (een halfronde uitbouw) aangebouwd, heeft men een 

klokkentoren op de westelijke toren geplaatst en kon men de benedenkerk 

bereiken via een trap die naar de bovenverdiepingen leidde  (multis 
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gradibus ascenditur ad eam (1117) en kwam men via de torens in de 

bovenkerk.  

  

  

 reconstructie Simeonskerk 

In de dertiende eeuw heeft men aan de linkerkant een kleine nieuwe poort 

naar buiten gemaakt. Toen Napoleon in 1804 in Trier was, beval hij dat de 

Porta Nigra in de oorspronkelijke staat teruggebracht moest worden: de 

poort moest weer een Romeinse uitstraling hebben, passend bij het rijk van 

Napoleon. 
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    reconstructie oorspronkelijke staat Porta Nigra 

Vragen Porta Nigra 

1. Hoeveel poorten had A.T.? 

2. Hoeveel zou je verwacht hebben en waarom? 

3. Hoe kun je zien, dat de poort nog niet af was? 

4. Waarom werd de bouw afgebroken? 

5. Hoe kon de poort volledig worden afgesloten? 

6. Hoeveel verdiepingen heeft de poort? Wat is het voordeel 

daarvan? 

7. Waarom werd er geen gebruik gemaakt van cement? 

8. Waarom is de poort zwart? 

9. Wat is een apsis? 

10. Wanneer en waarom is de St. Simeonskerk gebouwd? 

11. Wie heeft de toren in zijn oorspronkelijke staat laten herstellen?
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V. De Pons Romanus 

  

De Romeinen hebben tot in onze tijd door verscheidene van hun 

kwaliteiten bewondering opgewekt: door hun vermogen te organiseren, 

hun rechtspraak, hun strategie, hun infrastructuur en hun 

bouwvaardigheden. 

De Romeinen onderscheidden zich van hun voorgangers in de bouw door 

het gebruik van beton. Beton geeft schier onbegrensde mogelijkheden. 

Daarmee kun je bogen en gewelven aanleggen en gemakkelijk dragende 

onderdelen in allerlei vormen, zoals de pijlers van bruggen. Romeinse 

bruggen zijn wereldberoemd, mede omdat nog heel veel bruggen, die door 

de Romeinen gebouwd zijn, in gebruik zijn. De eerste bruggen, die de 

Romeinen bouwden, waren natuurlijk van hout. Dit is een materiaal, dat bij 

de hand is en makkelijk bewerkt kan worden. We hebben  er helaas geen 

meer over, maar we weten wel hoe die eruit gezien hebben. Bij hun 

veroveringen van de toenmalige wereld heeft het leger bij de bruggenbouw 

een belangrijke rol gespeeld, zoals ook in onze tijd de genietroepen. Kijk 

maar eens naar de oude treinbrug in Deventer. De oude legerbruggen 

werden op palen gebouwd die vanwege de stevigheid naar binnen 

overhelden. Stroomopwaarts stonden palen in v-vorm om te voorkomen 

dat troep tegen de palen aankwam en om de vaart van het water te breken, 

zodat de brug niet zoveel te lijden had van de kracht van het water. Het 

dek van zo'n houten brug bestond uit palen in de lengte, daarover heen 

latten in de breedte, daarop een vlechtwerk van twijgen en daarover weer 

een deklaag. Hieronder zie je een brug, zoals Caesar die liet bouwen om de 

Rijn over trekken. Het plan daarvan heeft hij nauwgezet beschreven. Lees 

onderstaand fragment:  

Hij legde de volgende soort brug aan : hij verbond 2 balken van anderhalve voet een 

weinig aan de onderkant aangepunt en afgemeten naar de diepte van de rivier op twee 

voet afstand met elkaar. Deze had hij met werktuigen in de rivier neergelaten 

vastgehecht en hij had ze met heiblokken vastgeslagen, niet recht naar het schietlood 

als een bruggepaal, maar steil en schuinaflopend, zodat ze naar de aard van de rivier 

vooroverhelden, evenzo hiertegenover plaatste hij twee balken opdezelfde wijze 

gescheiden met een afstand van telkens veertig voet aan de lager gelegen 

kant/stroomafwaarts naar de kracht en aandrang van de rivier gekeerd. Ieder van deze 

beide, nadat hierop balken van 2 voet gelegd waren, zoveel als de verbinding van die 
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balken uit elkaar stond, werd aan beide zijden uit elkaar gehouden door ijzeren 

krammen aan het uiteinde. Terwijl deze van elkaar gescheiden waren en aan de 

tegenovergestelde zijde verbonden waren, was de kracht van het werk zo groot en was 

de aard der dingen/constructie zo, dat naarmate zich een grotere massa water had 

opgestuwd, die balken daardoor des te strakker gebonden werden vastgehouden. Deze 

werden met elkaar verbonden door er hout in de lengte  op aan te brengen en ze 

werden met lange staken en vlechtwerk (in de breedte) bedekt. En geenszins anders 

werden ook stroomafwaarts bruggepalen schuin aangebracht, opdat zij als breker 

aangebracht en met het hele werk verbonden de kracht van de rivier zouden opvangen 

en andere evenzo voorbij de brug stroomopwaarts op niet al te grote afstand opdat, als 

boomstronken of schepen door de barbaren er opafgestuurd zouden zijn om het werk 

neer te gooien, de kracht daarvan door deze verdedigingswerken verminderd zou 

worden en de brug geen schade zouden aandoen. 

 
Houten brug 

De Romeinen zijn pas vrij laat begonnen met het bouwen van bruggen in 

steen. De eerste stenen brug in Rome zelf dateert pas uit 142 voor Chr.: de 

Ponte Rotto, de gebroken brug. Deze naam wekt niet de gedachte op van 

onverwoestbaarheid en inderdaad is deze brug in de middeleeuwen 

gedeeltelijk in elkaar gestort en hebben restauratiepogingen 
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Tekening Maasbrug 

 

van de Italianen het niet lang volgehouden. Maar toch wekt het feit, dat een 

deel van de 1e stenen brug nog overeind staat, bewondering. Daarnaast 

staat een brug van 1e eeuw voor Chr. de Ponte dei quattro capi ( de brug 

van de 4 hoofden) nog fier overeind en verbindt de Tiber met het 

Tibereiland. Tot voor kort reden over deze brug nog wagens. Nu is hij 

alleen nog voor voetgangers toegankelijk. In Rome zijn nog veel meer oude 

bruggen, zoals in heel Europa. 

Een veel voorkomend type brug in de provincie is een combinatie van de 

oude paalbrug en stenen bruggen. Het voordeel van deze combinatie is de 

kracht van de pijlers waarop de brug gebouwd is en het feit dat zo'n brug 

door zijn houten dek goedkoop is en snel in elkaar gezet kan worden. Op 

de reconstructietekening boven is goed te zien, dat de pijlers geheid zijn en 

dat zij aan de stroomzijde spits zijn om de kracht van het water te 

verminderen.  

De allereerste brug in Trier was die van 18 voor Chr., waarvan de 

kalkstenen pijlers op houtenheipalen met een spitsen ijzeren schoen rustten. 

Die brug was maar liefst 370 m lang. In totaal had deze brug 9 pijlers. 

Iedere pijler rustte op 225 heipalen, die tot 2m in de grond zaten. Tussen die 

palen zat puin, daarover een horizontale laag van balken, waarop de 

kalkstenen blokken kwamen. Hierbij werd geen cement gebruikt. Wel 

werden klampen van ijzer en loden omhulsels gebruikt om de stenen 

horizontaal te verbinden. Aan de hand van de hoogte van de wegen, 

extremen van hoogwaterstand en oeverhoogte is de hoogte voor de rijbaan 

en het ondergestel daarvan vastgesteld. De hoogte van de pijlers was 

ongeveer 10 m. 

Tussen 144 en 152 werd even boven de oude brug een nieuwe gebouwd, 

waarvan de pijlers nu nog bestaan. Voor de aanleg van die pijlers heeft men 
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eerst een houten bekisting in de rivier gemaakt, die men kon droog leggen 

voor de bouw. Die bekisting was dubbelwandig en opgevuld met klei. 

Wanneer die klei vochtig was, was die bekisting waterdicht. 

 

Bij deze brug werd de rivierbodem weggegraven tot aan de rotsgrond en 

daarop werden de pijlers gebouwd. De totale lengte van deze brug was 

incl. de twee pijlers die later in de oever zijn opgenomen 300 meter. De 

brug werd aan de andere, westelijke oever voorzien van een poort. Doordat 

later  twee pijlers in de oever zijn opgenomen en dus de rivier versmald is, 

steeg daar het water en zijn de pijlers 2 meter verhoogd. 

Bij het uitbaggeren van de rivier heeft men bij de brug 30.000 munten 

gevonden en ook 2500 loodstukken, waaruit blijkt, dat er tol geheven werd. 
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Romeinse brug Trier 
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VI.  De Aula Palatina, of de Basilica  

  

Basilica of basiliek? 

Anders dan de naam ‘basilica’ misschien doet vermoeden is dit bouwwerk 

geen kerk. Het woord basilica is van Griekse origine (basilikos = 

koninklijk). In het klassieke Rome was de basilica een openbaar gebouw 

met een representatief karakter en werd ze gebruikt als markthal, 

bankgebouw en beurs, als rechtszaal en als sociaal trefpunt. Bij voorkeur 

werd een basilica gesitueerd aan de rand van een forum (centraal plein in 

een stad, denk aan het Forum Romanum in Rome). Hoewel de naam 

basilica Grieks is, heeft het gebouw geen duidelijk Grieks voorbeeld. De 

eerste basilicae in Rome dateren uit de 2e eeuw voor Christus.  

  

Kenmerken van een basilica 

Basilicae kunnen wat uiterlijk en oriëntatie betreft behoorlijk verschillen, 

maar ze delen een aantal specifieke kenmerken. De basisvorm is 

rechthoekig en aan een van de smalle zijden bevindt zich de ingang en het 

voorportaal. Vervolgens komt men in een grote rechthoekige ruimte die 

bestaat uit een middenschip en twee zijbeuken. De zijbeuken worden door 

middel van zuilenrijen gescheiden van het middenschip. Wie vervolgens in 

een rechte lijn door het middenschip loopt, komt aan in een halfronde 

uitstulping (exedra of apsis). In het klassieke Rome was dit de plek in de 

basilica waar recht werd gesproken. Op dit basisthema zijn diverse 

variaties mogelijk.  
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Basiliek van Constantijn in Rome 

  

De basilica van Trier 

In de eerste eeuwen na Christus is het christendom van een marginale, 

bedreigde beweging uitgegroeid tot een algemeen geaccepteerde 

godsdienst van betekenis. Keizer Constantijn de Grote, die regeerde tussen 

306 en 337, heeft hierbij een grote rol gespeeld, onder andere door de 

christenvervolging een halt toe te roepen en het christendom te legaliseren 

door middel van het Edict van Milaan (313). In opdracht van Constantijn 

werd ook de basilica van Trier gebouwd, zo rond 310. Dit vroegchristelijke 

bouwwerk had echter een andere functie dan de basilicae in het klassieke 

Rome: de basilica van Trier werd gebruikt als keizerlijke audiëntiezaal.  

Het is een reusachtige hal met een hoogte van 30 meter, een breedte van 27 

meter en een lengte van 67 meter. De muren zijn maar liefst 2,7 m dik en 

rusten op een fundament van 4 tot 5 meter. Nu was deze basilica slechts 

een klein onderdeel van de keizerlijke residentie. De westelijke muur en 

apsis zijn gebouwd op de fundering van een ouder en kleiner paleisachtig 

bouwwerk. Van binnen waren de muren prachtig gedecoreerd met 

marmer. Van buiten waren de muren bedekt met pleisterwerk (de 

bakstenen die nu het uiterlijk bepalen waren dus niet te zien). In elk van de 

lange zijden bevinden zich twee rijen vensters boven elkaar. 
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Basiliek van Constantijn in Trier  

De bedoeling van de basilica was om de bezoeker te imponeren met haar 

grootsheid – de grootsheid die past bij de waardigheid van de keizer. De 

bezoeker moest zich bijzonder nietig voelen, wanneer hij de enorme ruimte 

betrad en in de apsis in de verte de keizer zag zitten. De ruimtelijkheid 

wordt met een bouwkundig trucje nog extra vergroot: de vensters in de 

lange muren zijn groter dan die in de apsis. Hierdoor lijkt de letterlijke én 

figuurlijke afstand tot de keizer nog groter. De vloer was versierd met opus 

insectum (zwart-wit marmor). Ook de muren waren tot aan de ramen 

bekleed met marmor. Daarvan getuigen nog de gaten van de 

bevestigingspunten. Daarboven was stucwerk. Het geheel met een 

oppervlak van 1600m2 werd verwarmd met vloer- en muurverwarming. De 

warme lucht werd via de muren naar buiten geleid. 
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muurdecoratie van de aula 

In de 17e eeuw heeft men delen van de basilica – om precies te zijn de 

oostelijke en zuidelijke muur – afgebroken om het gebouw in te lijven in het 

prinselijk paleis, dat er pal naast was gebouwd. Halverwege de 19e eeuw 

zijn de muren weer opgetrokken en sindsdien wordt de basilica gebruikt 

als protestantse kerk. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het gebouw nogal wat schade 

opgelopen, maar deze is hersteld. Het dak met cassetten, zoals dat in 1955 is 

aangebracht, kan wel eens lijken op het origineel. 
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