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Opdracht 
  

De bedoeling is, dat je het bezoek aan het archeologische park van 
Xanten zelfstandig voorbereidt aan de hand van deze website.  

Lees ter voorbereiding de teksten van Germania en Castra Vetera van 
Lectio Prima, de pagina Legio XXX van lectio secunda, van CUT en de 
Thermen van Xanten. Maak bij het lezen van de verschillende paginaʹs 
de opgaven van bijgeleverd opgaveboekje. 
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GERMANIA 

  

Nadat Caius Iulius Caesar in de vijftiger jaren voor Chr. Gallia had 
veroverd, hebben de Romeinen geprobeerd hun imperium uit te breiden 
tot in Germania. Onder Germania verstaan wij grofweg alles boven de 
Maas tot aan Polen. Om de rijkdommen van Germania kon het de 
Romeinen nooit te doen geweest zijn. Germania was achtergebleven 
gebied.  

 
Caius Iulius Caesar 

De Germanen waren wild en oorlogszuchtig. De enige reden voor de 
Romeinen om Germania te veroveren kan de dreiging geweest zijn, die 
uitging van de steeds aandringende Germanen. De Germanen namelijk 
hadden zich nog steeds niet na de grote volksverhuizingen definitief in 
een vast gebied neergelaten. De Germanen bestonden namelijk uit 
talloze stammen, onder wie de Alemannen. Ook toen al had iedere 
Germaanse stam behoefte aan de nodige Lebensraum en men probeerde 
elkaar te verdrijven met als gevolg dat ze steeds weer en steeds meer 
naar het westen probeerden te trekken. Zo moesten de Romeinen zich 
steeds verweren tegen de opdringende Germanen. Om van dit probleem 
definitief af te zijn zou het de beste oplossing zijn geweest  de Germanen 
te onderwerpen. De Romeinen (oftewel Augustus) hadden een zeer 
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vooruitziende blik voor het gevaar van de Germanen (regeren is 
vooruitzien: imperare est providere), want in de 3e en 4 e eeuw na Chr. 
moesten de Romeinen zich uit het noorden van Europa terugtrekken 
voor de oprukkende Germanen en uiteindelijk viel in de 5e eeuw het 
West‐Romeinse Rijk door de Germanen en werd er in plaats van een 
Imperium Romanum een Imperium Germanum gesticht. 

 Onder Augustus trok generaal Varus met 3 legioenen over de Rijn om 

 
Augustus 

Germania tot aan de Elbe te veroveren. Zijn grote tegenstander was de 
Germaan Herman, Arminius. Deze wist Varus met zijn troepen in een 
hinderlaag te lokken: de Romeinen werden afgemaakt. Weinigen 
ontsnapten. Wie ontsnapte, zou voor zijn verdere leven getekend zijn en 
kon zijn carrière vergeten. Niet alleen de legioenen waren afgemaakt en 
had Varus zijn einde gevonden, maar ook hadden de Germanen de 
vaandels buit gemaakt. Juist dit laatste dreef Augustus tot waanzin. Hij 
besloot, dat voortaan de Rijn de grens moest zijn. Een klein stuk 
Germania was dan binnen het Imperium Romanum. Dit stukje werd 
opgedeeld in 2 provinciae (machtsgebieden): Germania Inferior 
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(Holland, Limburg, Luxemburg) en Germania Superior (het oosten van 
Frankrijk, Zwitserland). 

 

Dit was een uitstekende oplossing. Het was namelijk sowieso zeer 
moeilijk om met grote en zwaar beladen troepen de brede Rijn over te 
steken, maar zoʹn rivier was ook zeer gemakkelijk te verdedigen, zoals 
ook in W.O. II gebleken is. De Romeinen hebben de Rijn op uitstekende 
wijze weten te versterken met de zo geheten limes. Ze hebben namelijk 
langs de hele Rijn, voorzover die de grens was, versterkte punten 
aangelegd. Op vrij grote afstanden van elkaar heeft men castra 
aangelegd waar één of twee legioenen van ongeveer 6000 soldaten per 
legioen gelegerd waren. Tussen die castra legde men kleinere castella 
aan: kampen waar auxilia gelegerd waren: troepen van 500 tot 1000 man, 
die uit de plaatselijke bevolking gelicht waren. Tussen deze castella 
lagen op beperkte  afstand wachttorens, waar een beperkt aantal 
eenheden de wacht hield. Door de bescherming van de grens en de 
aanwezigheid van zoveel troepen hebben de Romeinen in de 
onderworpen gebieden de Pax Romana kunnen vestigen: de Romeinse 
Vrede, waarbij je je een situatie moet voorstellen, dat in het onderworpen 
gebied rust en orde heersten. Bij de castra ontstonden later vaak 
burgernederzettingen, op de eerste plaats omdat de directe omgeving 
erg veilig was en vervolgens omdat men daar handel kon drijven. 
Immers soldaten krijgen soldij. Bovendien was het zo, dat de veteranen 
van de legioenen vaak in de buurt van hun castra bleven. Teruggaan 
naar het vaderland had vaak geen zin, omdat ze vaak al 25 jaar van huis 
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waren (zo lang duurde de diensttijd), omdat ze hun vrienden in het leger 
hadden, omdat velen relaties hadden met vrouwen uit de buurt van hen 
castra en bij hun kinderen hadden en tenslotte, omdat veteranen vaak 
verplicht waren nog een tijdje in de buurt te blijven voor het geval dat 
zich een noodsituatie zou voor doen. Verscheidene keren hebben de 
Romeinse overheersers opzettelijk in de buurt van die castra coloniae 
gesticht. Dit waren steden voor de veteranen, die daar konden wonen en 
grond kregen. De bedoeling was natuurlijk, dat de Romeinse invloed 
versterkt werd: romanisatie. Beroemd zijn coloniae als Colonia Augusta 
Trevirorum (Trier), Bonna (Bonn), Colonia Claudia Ara  Agrippinensium 
(Keulen) en Colonia Ulpia Traiana. 

Deze Pax Romana leidde tot bloei in de onderworpen gebieden, zodat 
een deel van de bevolking, waarschijnlijk vooral de armen, blij was met 
de komst van de Romeinen. Een ander gedeelte echter, vooral de adel, 
bleef lang een bron van onrust. De aristocratie, of een gedeelte daarvan 
zag zich van zijn macht beroofd en wilde graag die macht terug. Er zijn 
dan ook verscheidene opstanden geweest in dit gebied, waarvan de 
beroemdste die van Civilis in het jaar 69 /70. 

  

    



Gebruiksrecht aangekocht  voor schooljaar 2008‐2009 van uitgeverij  Pen en Penseel. 
 

9

Castra Vetera 

  

Eén van de meest tot de verbeelding sprekende kampen in Germania 
Inferior is wel Castra Vetera geweest, vooral omdat de vernietiging van 
dit kamp door Bataven en Germanen door Tacitus uitgebreid in zijn 
Historiae beschreven is. 

Er zijn twee kampen met de naam Castra Vetera geweest. Het eerste 
kamp is al ten tijde van Augustus aan de oever van de Rijn op de 
Fürstenberg bij het huidige Xanten gebouwd. Het is toen gebouwd, 
omdat Drusus in 12 v.Chr. een veldtocht tegen de Germanen hield. 
Welke troepen in dit kamp lagen, weten we niet.  

 
Drusus 

In 9 na Chr. was Vetera een verzamelkamp voor de grote tocht van 
Varus tegen de Germanen. Waarschijnlijk was daarbij het 18e legioen, 
gezien het feit dat er een grafsteen van de centurio Marcus Caelius van 
het 18e is gevonden. Van Tacitus weten we, dat 14 na Chr.  in dit kamp 
het 5e en 21e legioen gelegerd waren. Dit twee‐legioenskamp had een 
houtenpalissade en aarden wal. De aarde van die wal kwam uit de 
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gracht, die voor de palissade gegraven was. en was in een 3 meter brede 
ruimte tussen de dubbele palissade geworpen. Torens en poorten waren 
ook van hout. Binnen de omheining  stonden houten barakken voor de 
soldaten en tenten. Dit kamp is waarschijnlijk na de Varusslag ter 
verdediging van de grens aangelegd. Pas van 60 na Chr. dateren de 
eerste stenen gebouwen: het valetudinarium, het ziekenhuis. Dit kamp 
was door een limesweg (weg langs de limes)verbonden met de andere 
castra. De eerste uitgave van Vetera I is door de Bataven en de 
Germanen in 69/70 verwoest.  

 

Enkele kilometers noordwestelijk van Castra Vetera I  lag een 
burgernederzetting met haven. Waarschijnlijk is dit ontstaan op initiatief 
van de soldaten. Over deze nederzetting is later C.U.T gebouwd. 

 
Castra Vetera 1 

Legio XXII heeft korte tijd daarna  een nieuw kamp ten oosten van het 
oude gebouwd. Voor dit tweede kamp gebruikte men materiaal van 
Vetera I, waardoor er van het eerste kamp niets over is.  Het enige, dat 
nog van het oude kamp resteert, is een door de soldaten gegraven 
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amfitheater. Dit was uit de aarde uitgegraven en bestond niet uit steen. 
Het is dus ook niet verwoest door vijanden of voor nieuwe 
bouwactiviteiten afgebroken.  

 
Amfitheater Castra Vetera I 

Het is wel in de loop der tijden door regen en wind geërodeerd. 
Zodoende kun je nu nog maar ternauwernood het verschil tussen de 
ovale arena en de cavea (publieke tribune) zien. Vaag zie je nog in de 
lengte‐as de twee poorten, waardoorheen de gladiatoren kwamen en 
misschien ook wel de krijgsgevangenen, die ter dood gebracht werden, 
of gedwongen werden met elkaar te vechten. Waarschijnlijker is het, dat 
niet gladiatoren tegen elkaar gevochten hebben, maar gladiatoren met 
beesten. Een echte gladiator is duur en beesten waren in Germania in 
overvloed aanwezig. 

Dit tweede kamp was kleiner dan het vernietigde. Hier was vanaf 70 tot 
in ieder geval 270 na Chr. een legioen gelegerd. Eerst lag hier het 22e 
legioen, daarna het 6e. Circa 120 kwam hier de Legio XXX Ulpia Victrix, 
genoemd naar keizer Ulpius Traianus, die de Colonia Ulpia Traiana liet 
stichten.  
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De Naam Vetera lijkt Latijn. Het zou kunnen komen van het Latijnse 
vetus, onzijdig pluralis vetera. Dus Castra Vetera zou het oude kamp 
kunnen betekenen. Maar het vermoeden bestaat, dat Vetera een 
gelatiniseerde vorm is van een al bestaande Germaanse naam, die nog 
steeds ter plekke terug te vinden is in de naam van het dorp dat bij/over 
Castra Vetera gebouwd is: Birten. 

Castra Vetera is volgens een bepaald plan, zoals ieder ander kamp, 
gebouwd. Andere kampen in de buurt waren bij voorbeeld Noviomagus 
(Nijmegen) en Arnhem. Een kamp was omgeven door een wal, eerst van 
hout later van steen. Om deze wal had men droge grachten gegraven. De 
aarde van deze grachten gooide men aan de binnenkant tegen de houten 
palissade of stenen muur aan, zodat die stevig was. Voor de grachten 
groef men putten met daarin scherpe palen. Zo was het voor de vijand 
haast onmogelijk buiten de wegen de castra aan te vallen. Men stortte in 
zoʹn put en werd gespietst en de grachten waren te steil voor soldaten 
met zeer zware bewapening. Vaak waren deze grachten ook voorzien 
met scherpe palen. 
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Tekening castra met grachten, putten en palen. 

 

Het kamp was van binnen volgens een bepaald patroon ingericht. Er 
waren twee hoofdwegen. De Via principalis, de weg die langs de 
principia, de hoofdgebouwen liep met aan de uiteinden de twee 
hoofdpoorten. Haaks op deze weg liep de Via praetoria, die op de 
veldheerstent ofwel het hoofdkwartier, het praetorium, uitkwam. Achter 
Het praetorium lag het quaestorium, de tent van de quaestor, het 
administratief centrum. Aan de linkerkant lag de ziekenboeg, het 
valetudinarium en daarachter en aan de andere kant, de 
handwerkplaats, de fabrica en het forum, openbare plaats. In het 
verlengde van de via praetoria, maar gelegen achter de principia lag de 
decumanus maximus, die uitliep op de Porta Decumana. Rond de 
principia lagen de eigenlijke troepen van het legioen, de Romeinse 
burgers, die in cohorten ingedeeld waren. Aan de overzijde van de via 
principalis lagen de troepen van de bondgenoten, de socii: de cohorten 
en de alae, de ruiterafdelingen. Aan de grote weg zelf lagen de de 
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barakken van de stafofficieren: de tribuni en de commandant, de 
praefectus en de gevangenis, de carcer. 
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 LEGIO XXX ULPIA VICTRIX 

  

De Legio XXX Ulpia Victrix kende als andere legiones een speciale 
opbouw.  Aan het hoofd van het kamp stond de praefectus (castrorum), 
de kampcommandant. Naast hem stond het hoofd van het legioen, de 
legatus. Normaal was deze persoon in Rome aangesteld en kwam uit de 
politieke kringen van de senatoren. Je moet weten, dat je o.a. politieke 
carrière kon maken door eerst een militaire carrière te maken. Onder de 
legatus stonden 5 of 6 tribuni militum, zonen van senatoren, die ook via 
de militia politieke carrière wilden maken. De bevolking van een kamp 
moest je onder verdelen in (milites) legionarii, echte legioensoldaten 
met burgerrecht en de auxiliarii, doorgaans mannen van de locale 
bevolking. Deze laatsten stonden lager dan de legionarii en dat was ook 
te zien aan hun soldij: 1/3 van dat van de legionarius. De diensttijd was 
doorgaans 25 jaar. Een auxiliarius kreeg na zijn diensttijd het Romeins 
burgerrecht, niet alleen voor zichzelf maar voor zijn hele familie. Dit gaf 
veel rechten aan hem. De nieuwe civis Romanus nam dan de naam van 
de regerende keizer aan. Bij voorbeeld, ten tijde van Flavius 
Vespasianus, zou hij zich Flavius noemen. 

Een legioen had 10 afdelingen, genaamd cohorten, die uit 480 eenheden 
bestonden. Deze cohorten hadden een hiërarchie. Het 1e cohort was het 
aanzienlijkste. De laagste cohorten waren die van de auxiliarii. Ook een 
cohort was weer opgedeeld in centuriae van 80 man, waarvan de 
commandant centurio heette.  
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centurio 

De centurio werd geholpen door de optio. Als deze op het punt stond 
promotie te maken en centurio te worden kreeg hij de titel optio ad 
spem ordinis.  Ook de centuriae waren onderverdeeld in aanzien. Het 
aanzienlijkste was de 1e centuria van het eerste cohort. 

Een miles gregarius. 
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De commandant heette primipilus. Dit was het hoogste, dat je als 
centurio kon bereiken. Je kon nog wel promoveren tot praefectus 
castrorum. Iedere twee centuriae werden weer gevormd tot 1 
manipulus. In iedere manipulus was een belangrijke plaats weggelegd 
voor de vaandeldrager, de signifer. Deze post was belangrijk, omdat het 
vaandel het symbool van de manipulus was en die verliezen werd als 
grote schande gezien. Er zijn heldenverhalen van signiferi bekend. De 
centuriae waren op hun beurt weer onderverdeeld in contubernia. 
Groepen van 8 man, die in een barak in één en hetzelfde kamertje 
sliepen. Er was nog een klein kamertje voor de wapens. Als zij op mars 
gingen, hadden zij een ezel om hun zware spullen te dragen. Overigens 
was de legio te herkennen aan de aquila, standaard met adelaar, die 
door de aquilifer gedragen werd. Deze aquila was de roem van ieder 
legioen en werd tot het uiterste verdedigd. 

 
Aquilifer 
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De auxiliarii waren meestal ruiters of lichtgewapenden. Een 
ruiterafdeling of variabele infanterieafdeling was herkenbaar aan het 
vexillum, de standaard, dat  de vexillarius droeg. 

 

 

 

Romeinse legioenen stonden als onoverwinnelijk bekend. Het was 
inderdaad zo, dat de Romeinen doorgaans zeer weinig nederlagen leden. 
Als ze al een nederlaag leden, hadden zij de gave zich zeer snel van het 
verlies te herstellen. Dat kwam, doordat ze oorspronkelijke een zeer 
goed lichtingsysteem hadden en doordat in later tijden het zeer 
aantrekkelijk was voor juist de armen onder de bevolking dienst te 
nemen: je kreeg soldij, was 25 jaar onder dak en kreeg vaak na je 
diensttijd een stuk grond in het gebied, waar je gediend had. Een andere 
reden van de onoverwinnelijkheid van de Romeinen was wel het feit, dat 
zij in staat waren van hun nederlagen te leren en deze les om te zetten in 
een goede strategie. De Romeinen waren bekend om hun strategisch 
vermogen, dat begon bij de strikte discipline. Boven heb je al gezien dat 
een legio een strakke en vaste indeling had. Ieder afdeling was te 
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herkennen aan de eigen tekens en vaandels. Dit maakte tijdens de mars 
en de slag de communicatie makkelijker. Deze communicatie berustte 
overigens voor een groot deel op trompetsignalen van de cornicen. 

 
cornicen 

Op mars en in de acies (de slaglinie) bleef men in de eigen afdeling 
gegroepeerd, zodat indien nodig een hele afdeling op bevel van de 
centurio kon zwenken, oprukken, of zich kon terugtrekken. Bij zware 
vergrijpen volgden zware straffen met als zwaarste straf wel de 
decimering: ieder 10e man werd onthoofd. Wat ook belangrijk was, was 
het feit, dat het Romeinse leger een staand leger was, dat wil zeggen, dat 
het 25 jaar bij elkaar bleef. Daardoor was men aan elkaar gehecht en 
bereid voor elkaar door het vuur te gaan. De Romeinen hadden in de tijd 
ook zeer nuttige opstellingen ontwikkeld, zoals de testudo,het schilddak, 
dat gebruikt werd bij de bestorming van een muur, of de cuneus, een 
wigvormige opstelling, waarmee men zich met geweld een weg kon 
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banen door een vijandelijke linie, het agmen quadratum, het carré, 
vierkante opstelling of in geval van gevaar een kringopstelling, orbis. 

 
cuneus 

 Verder wisten de Romeinen grote overwinningen te halen door hun 
goede uitrustingen, van helmen, kurassen (lorica), speren (pilum, hasta), 
zwaarden (gladius), schilden (scutum).  
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Voor de belegering maakten de Romeinen gebruik van zwaar materieel, 
zoals bleien, ballistae (grote kruisbogen), catapultae en torens (turris) 

 
turris 
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Colonia Ulpia Traiana 

  

Bij Castra Vetera I was een burgernederzetting gebouwd. Deze is 
natuurlijk tegelijk met Castra I vernietigd door Civilis cum suis. Vóór de 
vernietiging heeft deze nederzetting economische voorspoed gekend 
door de ligging aan de Rijn. De eerste vondsten van de havenkaai 
dateren uit 45 n.Chr.  

De nederzetting lag in  het gebied van de Cugerni. Dit waren Germanen, 
die rond Christus de Rijn overgestoken waren. De nederzetting bestond 
uit Cugerni en Romeinse burgers. Daardoor kreeg de nederzetting de 
gelatiniseerde naam Cibernodurum. 

Direct na de vernietiging door de Bataven begon men de stad opnieuw 
op te bouwen, maar nu gebruikte men voor de gebouwen stenen 
fundamenten. 

Aan het eind van de 1e eeuw was de stad volledig geromaniseerd en 
kreeg de stad stadsrechten. Vanaf dat moment was het een colonia met 
volle Romeinse burgerrechten. Zoʹn colonia bestuurde een gebied en 
verspreidde de Romeinse cultuur. Het bestuur bestond uit een Ordo 
Decurionum, een soort stadsraad bestaande uit 6 decuriones (vgl. 
wethouders en burgemeesters). Aan het hoofd stonden 2 burgemeesters 
(vgl. de consuls): duumviri iuri dicendo. Zij zorgden voor de 
rechtspraak en de handel. Daarnaast had je een soort 
politiecommissarissen, duumviri aediles, die voor de openbare orde 
zorgden. Tenslotte waren er twee quaestores, die zorg droegen voor de 
financiën.  

Door de stadsrechten had de stad bepaalde belastingprivileges en viel ze 
alleen onder de macht van de gouverneur en de keizer. De Stad nam de 
naam Colonia Ulpia Traiana aan, omdat ze stadsrechten van keizer 
Traianus gekregen had. Het feit dat de stad zonder verdere toevoeging 
naar Traianus is genoemd, doet vermoeden dat de keizer deze 
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nederzetting als eerste in een rij van 13 coloniae stadsrechten heeft 
gegeven, vgl. bv. Colonia Ulpia Marciana Traiana Thamugadi. 

 
Traianus 

Iedere stad in de provincie was een soort Rome op afstand en nam 
daarom ook bepaalde delen van Rome over. Het forum met tempels was 
een plein en werd gebruikt voor openbare zaken: recht, handel en religie. 
Verder had je er een theater, amfitheater, aquaducten.  

 
Het amfitheater 
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De infrastructuur en opbouw van Romeinse steden leek erg op die van 
de castra: een forum met de belangrijke openbare gebouwen, twee elkaar 

kruisende hoofdwegen en haaks op elkaar staande zijwegen, zodat de 
stad een dambordstructuur had, aan de rand van de stad een 
amfitheater, een ringmuur met 4 hoofdpoorten en daaromheen een 
grachtensysteem. 

 

 

 
Reconstructie C.U.T. 
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De stichting van een stad was niet alleen een rechtshandeling maar ook 
een religieuze handeling. Zij begon doorgaans met een rij offers. De 
nieuwe stad was op groei berekend. De eerste nieuwkomers waren 
waarschijnlijk veteranen uit Castra Vetera en uit het kamp van 
Noviomagus. Het lag in de bedoeling, dat ook prominente adellijke 
vertegenwoordigers zich zouden vestigen om daar handelshuizen te 
beginnen. Wegens de goede ligging aan de Rijn en aan de limesweg was 
C.U.T. daartoe bijzonder geschikt. De stad heeft zich echter 
waarschijnlijk niet zo goed ontwikkeld als gepland. Dit valt op te maken 
uit de grote omvang van de publieke gebouwen en de relatieve kleine 
omvang van de stad. Dit kan wel eens de reden zijn geweest van het feit, 
dat C.U.T.  zich later niet meer herstelde van de invallen van de Franken 
in 275/6. Als antwoord op die aanvallen van de Franken heeft men in 
306‐311 midden in de stad een castra aangelegd. Het kamp was 400 x 400 
m. Voor de aanleg werden de verwoeste gebouwen verder met de grond 
gelijk gemaakt. Het materiaal van de haventempel, het amfitheater en 
van de stad muur werden hergebruikt voor het kamp. Deze 
bouwwerken lagen namelijk buiten het nieuwe kamp. De bevolking 
bestond uit wat er over was van de burgerbevolking en het 30e legioen, 
waarvan in 276 ook Castra Vetera II vernietigd was. De overgeblevenen 
woonden o.a. in de Thermen die nutteloos waren geworden, omdat het 
aquaduct vernietigd was. 

 
aquaduct 
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In 352 werd de vestiging door de Franken ingenomen. Kort na 400 is het 
gebied volkomen verlaten.  

Later is gedeeltelijk over C.U.T. heen bij de graven van 2 martelaren een 
nieuwe middeleeuwse stad gebouwd. Deze stad werd genoemd naar die 
2 martelaren: Ad Sanctos > Xanten. Omdat Xanten slechts over een klein 
deel van C.U.T ligt, heeft men de oude stad vrijwel geheel kunnen 
opgraven, in kaart gebracht en in de 70‐er jaren partieel gereconstrueerd. 
Overigens is C.U.T. het enige voorbeeld in Europa van een verlaten 
colonia, waar in later tijd niets overheen gebouwd is. 
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Thermae 

 

Bij het bezoek aan Xanten of beter gezegd aan C.U.T. valt de 
reconstructie van het Romeinse badhuis op. Dat ligt helaas niet binnen 
het park , maar aan de overkant van een een weg. Slechts een beperkt 
deel van het oude C.U.T. ligt binnen het park. 

Men heeft van die reconstructie een knap staaltje werk gemaakt. Bijna op 
Italiaanse wijze zijn ze te werk gegaan. Het hele terrein heeft men 
opgegraven en is nu ook te bezoeken.  Het complex besloeg een heel 
huizenblok, insula, 106 x 107 meter. Niet veel meer dan fundamenten 
zijn er te zien en ook nog delen, die altijd diep in de grond gezeten 
hebben, zoals de baden en de praefurnia G (zie de foto van de 
plattegrond onder), de ovens om de vloeren, de muren en het water te 
verwarmen. De Romeinen bliezen namelijk lucht onder de grond door 
een soort kruipruimte (de vloer werd door kleine bakstenen zuiltjes 
gedragen: hypokaust ‐zie onder).  Deze lucht ging aan de zijkant via 
pijpen van gebakken klei naar boven door de muren en werd uiteindelijk 
de geweldige badruimte ingeblazen. Het moet in die tijd daar toch wel 
gestonken hebben naar verbrand hout. 

Thermen zijn in de oudheid altijd belangrijk geweest. Thuis had men 
geen bad. Dus was een badhuis noodzakelijk. Omdat iedereen daar 
kwam, ontmoette je daar je vrienden. Een groot thermencomplex is 
meestal multifunctioneel. Zo ook dit. Er werd gesport en daarvoor was 
er een palaestra A , worstelperk. Vaak waren er ook allerlei andere 
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vormen van ontspanning, zoals een bibliotheek. Betrad men het badhuis 
zelf, dan kwam men vaak eerst in een groot voorportaal. Dit was zo 
groot, dat het waarschijnlijk diende als entree, restaurant en  
kleedkamers, apodyteria. Had men zich uitgekleed, ging men nog niet 
naar de baden, maar eerst in zijvertrekken naar masseurs. Na een 
uitgebreide massage, betrad men aan het uiteinde van het 
thermencomplex geheel tegenover de ingang het warme bad, caldarium 
B. Dit caldarium was een soort sauna. De heetste vertrekken  waren de 
sudatoria F, waar de hitte zeer hoog kon zijn en men alleen met houten 
schoenen kon rondlopen. Om de warmte te bevorderen lag dit vertrek 
vaak met grote ramen op het zuiden. Na dit uitputtende bad, ging men 
zich even verpozen in een tussenruimte, het lauwe bad, tepidarium C. 
Hiervan zijn er in onze thermen 2 en dat is uitzonderlijk. Vaak stonden 
hier rustbanken. Voor de bikkels waren er nog koudwaterbaden, het 
frigidarium D. Voor wie van jullie ooit in de sauna is geweest, is bekend, 
welk een onmenselijke moed je moet hebben in dat soort baden te gaan 
zitten. Deze baden waren overigens niet te diep, want Romeinen waren 
geen beste zwemmers en klein, 1.60 m. In de grootste baden had je dan 
ook nog een echt zwembad, natatio, dat hier ontbreekt. Opvallend is dat 
de drie hoofdvertrekken, caldarium, tepidarium en frigidarium op een as 
lagen, zoals bij de keizerlijke thermen. 

 
De thermen 
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Je moet je het geheel van binnen als schitterend voorstellen: mozaïeken 
op de vloer, beschilderde muren, of zelfs met marmer bekleed. Omdat 
binnen deze thermen niet sprake is van een dubbele aanleg (2 aparte 
caldaria, tepidaria en frigidaria) mag je ervan uitgaan, dat mannen en 
vrouwen op aparte tijden baadden. 

 
hypokaust 

Belangrijk was voor de thermen de waterhuishouding. Daarvoor had 
men een ingewikkeld systeem. Om druk te houden had men een aparte 
watertoren gebouwd, van waaruit het water via aparte waterwegen 
verdeeld werd over het complex. Van deze wegen zijn ondergronds nog 
enige resten over. Voor de rest moet je het doen met voor zichzelf 
sprekende reconstructietekeningen. 
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