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1.  Het landschap voor de komst van 

de Romeinen

De laatste twee eeuwen voor het begin 

van onze jaartelling vallen onder de 

Late IJzertijd, de periode waarin de 

mens ook ijzeren voorwerpen gebruik-

te. In de omgeving van Den Haag 

woonden de meeste mensen toen op 

de dicht bij de kust gelegen strandwal-

len. De langgerekte strandwallen waren 

door de zee opgeworpen en lagen 

hoger dan de omgeving. De bewoners 

leefden op deze plaatsen voornamelijk 

van akkerbouw en veeteelt. Het land 

achter de strandwallen had al enige 

eeuwen last van overstromingen via de 

Gantel. Deze grote geul 

stond in verbinding met 

de Maasmonding. Met 

vloed kwam het zeewater 

ver het achterland in. 

Hoge vloeden zorgden 

ervoor dat er ook veel zand en klei door 

het water werden meegenomen. 

Langzamerhand slibden hierdoor de 

meeste zijarmen van de Gantel dicht. 

Kwelder met kreek op 
Texel, een situatie die 
lijkt op het landschap 
bij de Maasmonding 
voor de komst van de 
Romeinen.

Reconstructie van het landschap in de Ro-
meinse tijd. Achter de duinen werd er vooral 
gewoond op de oeverwallen van de kreken. De 
Gantel liep vanaf de Maasmond ver het binnen-
land in. Het Kanaal van Corbulo werd aangeslo-
ten op de hoofdarm van de Gantel in het tegen-
woordige Westland. Erfgoedhuis Zuid-Holland.
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Het doel van deze brochure is te laten 

zien dat Haaglanden in de Romeinse 

tijd een gebied was waar stad en 

platteland in meerdere opzichten 

nauw met elkaar verbonden waren. 

In tekst en beeld wordt op prettige 

wijze verteld hoe de Romeinen en 

Cananefaten hier hun leven invul-

den. In de Romeinse tijd woonden 

in de regio Haaglanden naar 

schatting zo’n 10.000 à 15.000 

mensen, waaronder stedelingen, 

militairen en boeren. De laatste 

groep, vooral Cananefaten, was 

het grootst. In de afgelopen    

jaren is veel nieuwe informatie 

bekend geworden over deze 

bevolkingsgroep. De Romeinen 

en Germanen hebben elkaar op 

allerlei terreinen beïnvloed.         

In de brochure wordt uitgebreid 

aandacht besteed aan de wissel-

werking tussen beide volken in 

deze regio en aan de sporen die 

ze in het landschap en in de 

musea hebben nagelaten.

Het landschap voor de
komst van de  Romeinen
(VENI, ik kwam)

Het landschap voor de
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Ruilhandel tussen een Canane-
faatse familie en een Romein. Een 
koe wordt geruild voor Romeins 
vaatwerk. Tekening Rien Poortvliet. 

In het begin van onze jaartelling waren 

er geen overstromingen meer en wer-

den de gebieden waar vruchtbare klei 

was afgezet geschikt als woonplaats. 

Vooral de zandige oeverwallen en opge-

vulde kreken waren ideale plekken om 

een boerenbedrijf te stichten. De rest 

van het gebied bestond voornamelijk 

uit kwelders en veenmoerassen, natte 

gebieden, die gebruikt werden voor 

visvangst en jacht en waar via veen-

watertjes hout en riet verzameld werd. 

2. De komst van de Cananefaten
Over de Cananefaten worden we voor 
het eerst geïnformeerd door de 
Romeinen. De legers van Rome hadden 
in de derde eeuw voor Chr. eerst Italië 
en in de eeuwen daarna het gehele 
gebied rond de Middellandse Zee 
veroverd. In de periode 58 tot 50 voor 
Chr. veroverde de veldheer Julius Caesar 
Gallië, het huidige Frankrijk en België. 
Door de komst van de Romeinen 
verlieten in het noorden van Europa 
verschillende Germaanse volken hun 
woonplaatsen. In het gebied van de 
Betuwe streken Bataven neer en in de 
kuststreek tussen de Rijn en de Maas 
vestigden zich Cananefaten. Romeinse 
schrijvers, zoals Tacitus, schreven over 
deze Cananefaten. Ze zouden uit 
Noord-Nederland of het tegenwoor-
dige Duitsland afkomstig zijn. In ieder 
geval kwamen ze niet in een leeg land, 
want er woonden hier al mensen. Er 
was voldoende ruimte voor nieuw-
komers, die zich kort voor het begin 
van onze jaartelling in het kustgebied 
van het huidige Zuid-Holland vestig-
den. Het vroegere stroomgebied van 
de Gantel was een gunstige, nieuwe 
vestigingsplaats.

3. De komst van de Romeinen
Vanaf het jaar 15 voor Chr. trokken de 
Romeinen vanuit Gallië op naar de Rijn 
en de Elbe. Ze zagen de Germaanse 
stammen in Noord-Europa als bedrei-
ging voor hun rijk en hun beschaving. 
Daarom moesten deze volken over-
wonnen worden. Daarnaast was het 
behalen van buit en roem ook een 
belangrijke drijfveer voor gebiedsuit-
breiding. Na een zware nederlaag in 
Noord-Duitsland (de Varusslag) in het 
jaar 9 na Chr. was het niet meer van-
zelfsprekend dat de Romeinen hun 
macht in Noord-Europa verder zouden 
uitbreiden. Ze ondernamen nog wel 
enige veldtochten in Germanië, maar 
uiteindelijk kozen ze de (oude) Rijn als 
natuurlijke rijksgrens. 
Omstreeks het jaar 4 na Chr. kwamen 
de eerste Romeinse militairen in de 
omgeving van Haaglanden. Velleius 
Paterculus, een officier in het leger van 
veldheer Tiberius, vertelt dat de 
Cananefaten toen onderworpen 
werden. Dit Germaanse volk schikte 
zich snel naar de Romeinen. In het jaar 
28 namen al Cananefaatse ruiters in 
Romeinse dienst deel aan de strijd 
tegen de Friezen ten noorden van de 
Rijn. Toch zijn er ook aanwijzingen dat 
er onenigheden waren tussen de 
Cananefaten en de Romeinen. Niet 
altijd verleenden ze de Romeinen 
militaire steun en soms werd er 
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1. Wegen en kanalen
Belangrijk voor het gebied was de 
Romeinse verdedigingslinie, de Limes, 
langs de huidige Oude Rijn, ongeveer 
10 tot 20 kilometer ten noorden en 
noordoosten van Haaglanden. Forten 
langs deze grens lagen bij Katwijk, waar 
de rivier in zee uitmondde, Valkenburg, 
Leiden, Zwammerdam, Alphen aan den 
Rijn en Bodegraven. Ze waren ver-
bonden door een Romeinse hoofdweg. 
Een opgraving bij Valkenburg heeft 
informatie over deze weg opgeleverd 
uit de periode na de reparatie van de 
weg in het jaar 124 na Chr. De herstelde 
weg was toen 4,5 meter breed en 
bevond zich op de hoger gelegen 

zuidelijke oeverwal van de Rijn. Aan de 
zijranden was de weg versterkt door 
houten palen, die aan de bermzijde 
verstevigd waren door planken. Het 
rijgedeelte was verhard met schelpen 
en grind en liep wat bol, zodat het 
regenwater gemakkelijk wegliep. Aan 
de buitenzijde van de weg lag een 
berm van aarde, die met een rij kortere 
palen was afgesloten. Ook langs de 
oever van de Maas bevond zich een 
dergelijke Romeinse weg. Beide wegen 
zijn afgebeeld op de Peutingerkaart. De 
hoofdwegen waren vooral van belang 
voor de snelle verplaatsing van de 
Romeinse legioenen. Ook hadden ze 
betekenis als handelsweg. De aanleg 
van dergelijke wegen was het werk van 
soldaten. Ingenieurs van het leger 
maakten hiervoor het ontwerp. 
Gewoonlijk hielden zij daarbij rekening 
met de eigen mogelijkheden van het 
terrein. De Romeinse veldheer Corbulo 

heeft in het midden van de eerste 
eeuw door zijn soldaten een kanaal 
laten graven tussen de monding van de 
Maas en de Rijn. Deze waterverbinding 
wordt aangeduid met de naam Kanaal 
van Corbulo. Bij het graven van het 
kanaal maakte hij gebruik van twee 
bestaande waterlopen. Voor het eerste 
deel vanaf de Maas benutte Corbulo de 
hoofdarm van de geul de Gantel in het 
huidige Westland. Ook bij de Rijn werd 
gebruik gemaakt van een natuurlijke 
waterloop. Het tussengedeelte moest 
gegraven worden. Het kanaal liep 
tussen Leiden en de Hoornbrug in 
Rijswijk, iets ten westen van de huidige 
Vliet, en is op meerdere plaatsen terug-
gevonden. Door deze binnenlandse 
vaarroute hoefden de rivierschepen 
niet meer via zee te varen, die onveilig 
was vanwege de stromingen en de 
aanwezigheid van piraten. Halverwege 
het kanaal werd in de loop van de 
tweede eeuw de stad Forum Hadriani 
gesticht, met een haven die in verbin-
ding stond met het Kanaal van Corbulo. 
Voor de aanvoer van bouwmaterialen, 
zoals hout en steen, maar ook voor 
wijn, aardewerk en andere producten 
was de waterweg de belangrijkste 
route. Nabij de Maasmonding, niet ver 
van het tegenwoordige Naaldwijk, 
heeft in de tweede eeuw een Romeins 
vlootstation gelegen. Mogelijk heette 
die plaats Helinio. Vanuit deze marine-
basis werd vooral de Maasmonding 
bewaakt.

Haaglanden in de
Romeinse tijd
(VIDI, ik zag)

De aanleg van een Romeinse weg 
langs de oevers van de Rijn bij 
Valkenburg in 124 na Chr. 
Tekening E. Rootselaar.

De Romeinse limes met de 
castella (forten), de wegen en het 
Kanaal van Corbulo. 
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geplunderd. Om de orde te herstellen 
stuurde Rome kort voor het jaar 47 
veldheer Corbulo naar het gebied van 
de Cananefaten. Ook had hij als taak om 
een verdedigingslinie met forten langs 
de Rijn aan te leggen en de invasie van 
Brittania voor te bereiden. In het jaar 69 
vond er onder leiding van de Bataaf 
Julius Civilis in het gebied een laatste 
opstand tegen de Romeinen plaats, 
waarbij de grensforten in brand werden 
gestoken. Het was de periode waarin in 
Rome vier personen om het keizerschap 
streden, waardoor er minder aandacht 
was voor de afgelegen grensprovincies. 
De Bataafse Opstand, waaraan ook  de 
Cananefaten deelnamen, werd in het 
jaar 70 bloedig onderdrukt. Hierna 
volgden zo’n twee eeuwen van rust en 
veiligheid door de Romeinse militaire 
aanwezigheid in en nabij Haaglanden. 
Het waren ook eeuwen van ontwikke-
ling en samenleven.

De Peutingerkaart
De Peutingerkaart of Tabula 
Peutingeriana is een middeleeuwse 
kopie van een Romeinse reiskaart uit 
de derde of vierde eeuw. De naam 
verwijst naar Konrad Peutinger uit 
Augsburg in Zuid-Duitsland, die in 
het begin van de zestiende eeuw 
eigenaar van deze kopie was. De 
kaart bevindt zich op een rol perka-
ment, samengesteld uit twaalf bladen 
van ongeveer 38 cm hoog en 59 tot 
65 centimeter lang. De totale lengte 
bedroeg dus bijna 7 meter. Alleen het 
eerste blad met Spanje en Portugal 
en de Britse eilanden is verloren 
gegaan. De kaart geeft een zeer 
vertekend beeld, omdat de afge-
beelde landen erg uitgerekt zijn. Het 
ging de Romeinen echter niet om de 

exacte ligging van steden of wegen, 
maar vooral om de route met de 
namen van de steden en de afstan-
den daartussen. Voor de regio Haag-
landen zijn de loop en de mondingen 
van de Rijn (nu de Oude Rijn) en de 
Maas/Waal van belang, evenals de 
namen Praetorium Agrippinae, de 
Romeinse nederzetting bij Valken-
burg in Zuid-Holland, Forum 
Hadriani, de Romeinse stad bij 
Voorburg, en Flenio. Met de laatste 
naam wordt Helinio bedoeld, een 
plaats die bij Naaldwijk heeft 
gelegen. De brede monding van 
Maas en Waal (nu Rijnmond) wordt 
heel lang met de naam Helinium 
aangeduid. De wegen langs deze 
rivieren en de weg ertussen staan 
met dunne lijntjes aangegeven.

Romeinse soldaten 
Archeologiehuis

Het Romeinse Rijk 
in 130 na Chr.

Fragment van de Peutingerkaart 
met het gebied tussen de Rijn en de 
Maas, een middeleeuwse kopie van 
een Romeinse kaart uit de derde of 
vierde eeuw.4
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Romeinse soldaten 
Archeologiehuis

Het Romeinse Rijk 
in 130 na Chr.
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een Romeinse kaart uit de derde of 
vierde eeuw.4



Romeinse mijlpalen
Het was een Romeins gebruik om langs 
hoofdwegen mijlpalen te plaatsen. 
Dergelijke palen hadden zowel een 
praktische als een symbolische functie: 
de afstand tot de dichtstbijzijnde grote 
plaats stond erop aangegeven en de 
heersende keizer werd genoemd met 
al zijn eretitels. De tekst op de palen 
wordt in de vorm van afkortingen 
weergegeven. Bij het herstel van de 
weg werd een nieuwe paal naast de 
vorige neergezet, met erop de naam 
van de regerende keizer. 

Langs de Romeinse weg tussen de 
monding van de Maas en Forum 
Hadriani hebben meerdere Romeinse 
mijlpalen gestaan. In 1997 zijn in de 
wijk Wateringse Veld, halverwege deze 
route, vier Romeinse mijlpalen gevon-
den op de plek waar ze in het verleden 
ook hebben gestaan. De weg was in 
250 na Chr., het jaar waarin de jongste 

mijlpaal werd geplaatst, nog volop in 
gebruik. Forum Hadriani verloor vanaf 
270 haar betekenis als marktplaats. 
Waarschijnlijk zijn de mijlpalen in die 
periode door ‘vandalen’ omgeduwd en 
omgehakt. Gelukkig zijn ze in de 
bermsloot langs de weg gevallen, 
waardoor ze bewaard zijn gebleven.

De oudste paal is in 151 langs de 
weg geplaatst, in de tijd van keizer 
Antoninus Pius. Zijn naam staat erop 
vermeld: Titus Aelius Hadrianus 
Antoninus Augustus Pius. Het laatste 
stukje tekst van de paal luidt A M A C 
MP I I I I. De eerste A staat voor ’vanaf’, 
M A C verwijst naar Forum Hadriani, MP 
I I I I (Milia Passuum) betekent vier 
Romeinse mijlen. Dit is ongeveer 6 
kilometer, precies de afstand van de 
vindplaats tot de stad Forum Hadriani. 
Eén Romeinse mijl is circa 1478 meter.
De tweede mijlpaal is opgericht tussen 
de jaren 211 en 217 tijdens het bewind 
van keizer Caracalla. De derde mijlpaal 

vermeldt de naam van keizer 
Gordianus III. Deze paal is tussen 
242 en 244 geplaatst. 
Rond het jaar 250, tijdens het bestuur 
van keizer Decius, is de laatste mijl-
paal opgericht. Volgens de tekst is 
dit gedaan door de plaatselijke 
bevolking zelf, de Cananefaten, 
ter ere van deze keizer. 
Opvallend is dat de twee in Rijswijk 
gevonden mijlpalen vrijwel identiek 
zijn aan de gevonden palen in 
Wateringse Veld. Het is heel bijzonder 
dat bijna alle gevonden mijlpalen 
in Nederland uit het gebied van 
Haaglanden komen. In Zuid-Nederland 
zijn alleen wat brokstukken opge-
graven. 

Omstreeks 1500 werd tussen Monster 
en Naaldwijk een mijlpaal gevonden. 
Over de vindplaats is weinig bekend. 
De mijlpaal is geplaatst in het jaar 162 
tijdens de regering van Marcus Aurelius 
Antoninus Augustus en Lucius Aurelius 
Verus Augustus. Na verschillende 
omzwervingen belandde de paal in 
het Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiden, waar deze nog steeds te zien is.

De vondst van de 
Romeinse mijlpalen 
in Wateringse Veld 
in 1997 trok veel 
kijkers. 

De mijlpaaltekst van Antoninus 
Pius, uitgerold gefotografeerd en 
getekend. 
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Aan de westzijde van het Kanaal van 
Corbulo lag een Romeinse hoofdweg, 
die de wegen langs de Rijn en Maas 
verbond. Langs deze weg zijn tussen 
Forum Hadriani en Wateringen 
Romeinse mijlpalen opgegraven, die de 
afstand aangaven naar Forum Hadriani. 
De weg lag bij Wateringen op de oever 
van de Gantel en bestond uit een met 
klei opgehoogd weglichaam en een 
bermgreppel. Hier werd geen verhar-
ding aangetroffen. De huidige Sir 
Winston Churchilllaan in Rijswijk, het 
Oosteinde in Wateringse Veld en de 
Middel Broekweg tussen Wateringen 
(Kwintsheul) en Naaldwijk liggen op of 
direct langs het tracé van de oude 
Romeinse hoofdweg. 

In de tweede helft van de tweede 
eeuw werd het noodzakelijk om ook 
de onbeschermde kustlijn tussen de 
Rijn en de Maas te versterken. 
Vijandelijke stammen uit Friesland en 

Noord-Duitsland konden hier met 
schepen gemakkelijk aan land gaan om 
te plunderen. Dit leidde tot de bouw 
van militaire steunpunten in de huidige 
Haagse duinen en meer zuidelijk langs 
de kust. De kustverdediging van de 
Romeinen strekte zich uit van de Oude 
Rijn tot aan Noord-Frankrijk.

Langs de Scheveningseweg is een 
Romeinse wachtpost aangetroffen en 
bij Ockenburgh heeft een klein Romeins 
fort gelegen. Deze versterkingen waren 
verbonden door een Romeinse weg. 
Opgravingen hebben duidelijk gemaakt 
dat er vanaf de tweede eeuw ook 
secundaire wegen ontstonden, die de 
agrarische nederzettingen verbonden 
met de hoofdwegen en Forum Hadriani. 
Deze wegen waren eenvoudiger 
uitgevoerd. Veelal hadden ze wel 
bermgreppels. In de Romeinse tijd was 
er dus al sprake van een netwerk van 
land- en waterwegen.

Ligging van de belangrijkste vind-
plaatsen in het achterland van Forum 
Hadriani in de Romeinse tijd. 

Het Kanaal van Corbulo in beeld 
tijdens opgravingen in 1989 in 
Leidschendam. Goed te zien is de 
insnijding van het kanaal in de 
donkere veenbodem. Later is de 
gracht opgevuld met klei en zand. 
De gracht was hier 13 meter breed.

De Middel Broekweg bij Naaldwijk 
ligt op het tracé van de Romeinse 
hoofdweg. Nu zorgt de ANWB voor 
de bewegwijzering.

6
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andere belangrijke voorzieningen van 
Forum Hadriani. Overal in de stad 
bevonden zich putten die de bewoners 
voorzagen van water. De mensen 
zonder eigen waterput in de achtertuin 
konden terecht bij de centrale put. 
De waterafvoer liep via bovengrondse 
greppels.

Aan het eind van de tweede eeuw, toen 
de spanningen aan de grenzen van het 
Romeinse Rijk toenamen, werd de stad 
voorzien van een stenen muur. Forum 
Hadriani heeft nooit meer dan zo’n 
1000 inwoners geteld. Omstreeks het 
jaar 250 begon, als gevolg van de 
achteruitgang van het Romeinse Rijk, 
het verval van de stad. Vanaf 270 liep de 
bewoning sterk terug. De stad werd in 
de eeuwen erna door omwonenden als 
steengroeve gebruikt voor de bouw 
van nieuwe huizen. De mijlpalen, die 
geen functie meer hadden, werden 
omver gehaald. De haven en het Kanaal 
van Corbulo slibden langzamerhand 
dicht. Boven de grond verdwenen op 
deze wijze alle sporen van de Romeinse 
aanwezigheid. Het vertrek van de 
Romeinen had ook gevolgen voor de 
inheemse bevolking, de Cananefaten. 
Hierover later meer. 

Reconstructietekening van een 
huis en erf van een voorname 
inwoner van Forum Hadriani. 

Reconstructietekening van een 
doorkijk in de hoofdstraat in Forum 
Hadriani. 

Opgraving van de Romeinse insteek-
haven van Forum Hadriani. De palen-
rij links maakte deel uit van de 
beschoeiing van de haven. De ronde 
put op de voorgrond is recent.

Reconstructie-
tekening van de 
grote poort van 
Forum Hadriani. 
Voor de stadsmuur 
bevonden zich de 
graven en een 
aantal opvallende 
grafmonumenten. 
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Tekening van de mijlpalen langs de 
Romeinse weg in Wateringse Veld. 
Rechts het Kanaal van Corbulo. 
Gemeente Den Haag

2. De stad Forum Hadriani
Forum Hadriani is een andere naam 
voor de stad Municipium Aelium 
Cananefatium, die bij Voorburg heeft 
gelegen. De afkorting hiervan is M A C, 
die vermeld staat op mijlpalen die bij 
Monster/Naaldwijk en Wateringen zijn 
gevonden. De stad was het bestuurlijk 
en economisch centrum van het gehele 
gebied van de Cananefaten. In 120-122 
na Chr. kreeg Forum Hadriani officieel 
marktrechten. In die periode bezocht 

keizer Hadrianus dit deel van zijn rijk. De 
naam Forum Hadriani betekent Markt 
van Hadrianus. Later (omstreeks 150) 
kreeg de stad ook officiële stadsrechten 
en werd zij Municipium Aelium 
Cananefatium genoemd. In de stad 
woonden veteranen van het leger, 
ambtenaren en ambachtslieden. 
Vanaf de jaren twintig in de negentien-
de eeuw vonden hier opgravingen 
plaats. Bijzonder was de aanwezigheid 
van veel stenen gebouwen, omdat de 
meeste gebouwen in die tijd van hout 

werden gebouwd. Aangetroffen werden 
een badhuis, werkplaatsen, winkels en 
luxe woningen met een eigen binnen-
plaats. Aan het marktplein, dat nog niet 
opgegraven is, stonden tempels en 
overheidsgebouwen. Opvallend was in 
2008 de vondst van de haven, een 
belangrijke levensader van de stad. Via 
het Kanaal van Corbulo kwamen hier de 
schepen aan die de militairen in deze 
Romeinse provincie bevoorraadden. 
Ook werd hier vis aan land gebracht. 
De watervoorziening en riolering waren 

Vogelvluchttekening van Forum 
Hadriani omstreeks het jaar 200 
met rechts de haven die aansloot 
op het Kanaal van Corbulo. 
Tekening Brobbel Illustraties. 
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Reconstructietekeningen van een 
dam met duiker in werking. 

Projectie 
van de 
Gulden Snede-
rechthoek op de 
Romeinse verkaveling 
in de Woudse Polder. De 
sloten zijn door landmeters 
uitgezet volgens de maten van de 
Gulden Snede. 
Tekening Heleen van Londen

De Gulden Snede is ook toegepast 
bij de bouw van het Parthenon in 
Athene.

3. Wisselwerking stad en platteland
De stad Forum Hadriani en de grensfor-
ten konden vooral bestaan, omdat er in 
de loop van de tweede eeuw een goed 
ontwikkeld agrarisch achterland 
ontstond. In de eerste eeuw na Christus 
maakten de boeren op het platteland 
voor de afwatering vooral gebruik van 
bestaande kreken. Toen de bevolking 
in de tweede eeuw toenam en de 
behoefte aan voedsel groter werd, was 
er meer geschikte landbouwgrond 
nodig. De Romeinen hadden hier 
belang bij. Zij kwamen veelal uit Gallië 
(het tegenwoordige Frankrijk) en waren 
vertrouwd met het landmeten. De 
kennis hierover verspreidden ze zelf of 
via veteranen die na hun diensttijd in 
dit gebied een landbouwbedrijf 
begonnen. Op verschillende plaatsen, 
bijvoorbeeld in de Woudse Polder, is 
een verkavelingssysteem ontdekt 
waarbij gebruik werd gemaakt van 
vaste  verhoudingen. We hebben hier 
te maken met de zogenoemde gulden 
snede, een maatsysteem dat vaak 

wordt aangetroffen in de klassieke 
bouwkunst. Archeologen ontdekten 
vaste maten en hoeken van 36, 72 en 
144 graden, waarbinnen het land 
ontgonnen en verkaveld was. Naast de 
bestaande waterlopen werden nieuwe 
afwateringssloten gegraven. Kilometers 
lange hoofdsloten laten zien, dat de 
afvoer van het overtollige water voor 
een groot gebied tegelijkertijd werd 
aangepakt. In de omgeving van 
Vlaardingen zijn voor dit doel ook 
dijken en duikers aangelegd. Een duiker 
is een uitgeholde boomstam die in een 
dam werd gelegd, zodat het overtollige 
water uit het gebied erachter kon wor-
den afgevoerd. Aan de uitwaterings-
kant zat een klep die automatisch werd 
dichtgedrukt als het buitenwater te 
hoog kwam te staan. Zo kon het water 
maar één richting op stromen. In de 
eerste eeuwen van onze jaartelling 

was er dus al sprake van water-
management.
De meeste boeren hadden een 
gemengd bedrijf. Er was enige akker-
bouw, voornamelijk teelt van gerst, en 
er werd vee gehouden. Soms vond er 
enige specialisatie plaats. Er waren 
boeren die zich op het weven richtten, 
een ander trad als smid op en er 
werden paarden gefokt. 
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Borstbeeld van keizer Hadrianus. 
Staatliche Museum Berlijn.

Hadrianuslaan, straatnaam in de 
Harnaschpolder te Den Hoorn. 

Keizer Hadrianus (117-138)
Hadrianus werd bekend als een 
reizende keizer. Ongeveer de helft 
van zijn regeringsjaren was hij op 
reis. Hij bezocht een groot 
aantal plaatsen in alle delen 
van het rijk en besteedde veel 
aandacht aan de ontwikke-
ling van steden. In de periode 
120-122 kwam hij naar West-
Nederland, waaronder vrij 
zeker Voorburg, en Brittannia 
(Engeland). 
In Engeland gaf hij de 
opdracht voor de bouw 
van een beroemde 
verdedigingsmuur 
dwars door het 
midden van het 
eiland (Muur van 
Hadrianus). Volgens 
de Romeinse 
schrijver Cassius Dio 
bemoeide Hadrianus 
zich tijdens zijn reizen met 
bouwkundige zaken en het 
rechtssysteem.
Het is niet toevallig dat 
de oorspronkelijke 
Cananefaatse nederzet-
ting in Voorburg na zijn 
komst uitgroeide tot 
een echte Romeinse stad met een 
marktplein en een gerechtshof. 
Gewoonlijk steunde de keizer dit soort 
ontwikkelingen met geld, materialen en 
arbeid. Voorburg lag niet ver van het 
punt waarvandaan de schepen op 
Brittannia voeren. Dit gebeurde zowel 

vanuit de Rijn- als de Maasmonding. 
De oversteek van 

Hadrianus vond 
waarschijnlijk in 

de zomer van 
122 plaats. 

Het is bekend 
dat de Ro-
meinen ge-

bruik maakten 
van ruiter-

afdelingen die uit 
Bataven en 

Cananefaten 
bestonden. 

Leden 
van deze 
stam-
men 
zaten 
ook in de 

keizer-
lijke lijf-

wacht van 
Hadrianus. Uit 

skeletonderzoek is 
gebleken dat 
de Canane-
faten en 
Bataven ge-
middeld zo’n 

15 tot 20 cm langer waren dan de 
Romeinen. Het moet dus indrukwek-
kend zijn geweest dat zo’n relatief 
kleine Romeinse keizer omringd werd 
door lange Germanen. 
Bij enkele inheemse boerderijplaatsen 
in de huidige Woudse Polder, dat een 

onderdeel was van het achterland van 
Forum Hadriani, is een aantal paarden-
skeletten gevonden. Mogelijk fokten 
Cananefaatse boeren deze dieren voor 
het Romeinse leger. Paarden uit dit 
gebied kunnen de begeleiding van de 
keizer in West-Nederland hebben 
verzorgd. 
In de aangrenzende Harnaschpolder, 
nabij Delft, zijn op de boerderijerven 
uit de eerste helft van de tweede eeuw 
verschillende munten met de beeltenis 
van Hadrianus opgegraven. Het 
voorkomen van juist deze munten 
kan samenhangen met de lange 
regeerperiode van deze keizer. In ieder 
geval hebben de muntvondsten hier tot 
een straatnaam in de nieuwe woonwijk 
geleid, namelijk Hadrianuslaan.

Munten met de beeltenis van 
Hadrianus: kop en munt (voor- en 
achterzijde). Van links naar rechts: 
een koperen sestertius, een koperen 
as en een zilveren denarius met de 
tekst IMP.CAES.TRAIAN.-
HADRIANVS AVG. Dit betekent 
Imperator Caesar (erfgenaam van 
Trajanus) Hadrianus Augustus (de 
verhevene). Op de achterzijde van 
de munten zie je van links naar 
rechts: een ruiter te paard, een 
figuur met een speer en een figuur 
in lang gewaad met helm en speer 
die een offer brengt.

10



Reconstructietekeningen van een 
dam met duiker in werking. 

Projectie 
van de 
Gulden Snede-
rechthoek op de 
Romeinse verkaveling 
in de Woudse Polder. De 
sloten zijn door landmeters 
uitgezet volgens de maten van de 
Gulden Snede. 
Tekening Heleen van Londen

De Gulden Snede is ook toegepast 
bij de bouw van het Parthenon in 
Athene.

3. Wisselwerking stad en platteland
De stad Forum Hadriani en de grensfor-
ten konden vooral bestaan, omdat er in 
de loop van de tweede eeuw een goed 
ontwikkeld agrarisch achterland 
ontstond. In de eerste eeuw na Christus 
maakten de boeren op het platteland 
voor de afwatering vooral gebruik van 
bestaande kreken. Toen de bevolking 
in de tweede eeuw toenam en de 
behoefte aan voedsel groter werd, was 
er meer geschikte landbouwgrond 
nodig. De Romeinen hadden hier 
belang bij. Zij kwamen veelal uit Gallië 
(het tegenwoordige Frankrijk) en waren 
vertrouwd met het landmeten. De 
kennis hierover verspreidden ze zelf of 
via veteranen die na hun diensttijd in 
dit gebied een landbouwbedrijf 
begonnen. Op verschillende plaatsen, 
bijvoorbeeld in de Woudse Polder, is 
een verkavelingssysteem ontdekt 
waarbij gebruik werd gemaakt van 
vaste  verhoudingen. We hebben hier 
te maken met de zogenoemde gulden 
snede, een maatsysteem dat vaak 

wordt aangetroffen in de klassieke 
bouwkunst. Archeologen ontdekten 
vaste maten en hoeken van 36, 72 en 
144 graden, waarbinnen het land 
ontgonnen en verkaveld was. Naast de 
bestaande waterlopen werden nieuwe 
afwateringssloten gegraven. Kilometers 
lange hoofdsloten laten zien, dat de 
afvoer van het overtollige water voor 
een groot gebied tegelijkertijd werd 
aangepakt. In de omgeving van 
Vlaardingen zijn voor dit doel ook 
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Inheems en Romeins vaatwerk.

Het gereconstrueerde, bijna twee 
meter hoge, Romeinse wijnvat uit de 
Harnaschpolder. 

Het uitgraven van een Romeins wijn-
vat dat als waterput functioneerde in 
een inheems-Romeinse nederzetting 
in de Harnaschpolder.

In het begin gebruikten de Canane-
faten nog hun eigen lokaal vervaar-
digde en handgemaakte aardewerk, 
maar in de tweede eeuw verscheen er 
in de agrarische nederzettingen van 
het achterland steeds meer geïmpor-
teerd Romeins aardewerk en zelfs 
glaswerk. De eenvoudige producten 
van eigen huisvlijt raakten toen steeds 
meer op de achtergrond. Ongetwijfeld 
hing de komst van Romeinse voor-
werpen nauw samen met de handel. 
De Romeinen hadden behoefte aan 
voedsel en andere landbouw-
producten, waaronder wol en huiden. 
In ruil daarvoor konden de Canane-
faten luxe Romeinse goederen aan-

schaffen, zoals op de draaischijf 
gemaakt aardewerk, sieraden, olijfolie 
en wijn. Op diverse plaatsen zijn in het 
achterland op boerenerven wijnvaten 
van bijna twee meter hoog opge-
graven. Na verwijdering van bodem en 
deksel kregen ze een tweede leven als 
waterput. Het hout van deze vaten, 
afkomstig van de zilverspar, kwam uit 
Zuid-Duitsland. Olielampjes laten zien 
dat olie gebruikt werd als lichtbron. 
Ongetwijfeld werden de Romeinse 
goederen aangeschaft in Forum 
Hadriani. Ook het gebruik van geld 
deed op het platteland van Haag-
landen zijn intrede. Bij opgravingen 
van inheemse boerderijen werden, 

zoals we al gezien hebben, regelmatig 
Romeinse munten aangetroffen. 
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Romeinse glazen flessen in een 
vitrine in het Archeologiehuis van 
Zuid-Holland. 

Eetgewoonten
Toen de Romeinen in West-
Nederland kwamen, waren 
hier al vaste eetgewoonten. 
De inheemse bevolking was 
gewend om van gerstemeel brij en 
platte koeken te maken. De Romeinse 
legers brachten veel onbekende 
planten en dieren naar onze streek. 
Voorbeelden van dieren zijn de kip, een 
Aziatische vogelsoort, de zwarte rat 
en de huiskat die door de 
Romeinen over heel Europa 
werden verspreid. Rode snijbiet, 
bloemkool, andijvie, sla, selderie en 

peterselie zijn planten die 
de Romeinen hebben 

meegebracht. Om het 
eten te kruiden werden 

onder andere koriander 
en mosterd toegevoegd. Olijfolie was 
voor ons land ook nieuw en werd 
gebruikt bij de voedselbereiding en 

          in genees- en schoonheids-
      middelen.

       Een Germaanse gewoonte die de  
    Romeinen op hun beurt overnamen,   
    was het eten van soep. Hieronder 
verstond men het dopen van brood in 
een eetbare vloeistof, zoals bouillon uit 
vlees of merg. Later ging men de naam 
soep gebruiken voor een gerecht dat 

bestond uit bouillon met een vulling 
van vlees, kruiden en vooral veel 
brood of andere meelproducten. In 
Zwammerdam werden de resten 

gevonden van een ‘soep-
keuken’. In de sloot, vlakbij 
de gaarkeuken, trof men 
honderden botten aan, die 
allemaal afkomstig waren 
van de poten van runderen. 
Van het vlees dat hierop zat en 
van het merg uit de botten trok 
men de bouillon. Deze berei-

dingswijze is heel lang in ons land in 
gebruik gebleven. Naast vlees en vis at 
men in de Romeinse tijd ook kaas. 
Gerookte kaas vond men het lekkerst.

De soldaten aten meestal heel een-
voudig. Zij maakten van graan pap of 
brood. De pap werd puls genoemd. 
Puls bestond uit grof gemalen graan 
met water, melk of wijn. Om de pap wat 
aangenamer van smaak te maken, 
werd er bijvoorbeeld ui, knoflook, prei, 
spek en/of honing aan toegevoegd. 
Behalve graan aten de soldaten 
varkensvlees, rundvlees, vis (onder 
andere snoek), mosselen en kaas. De 
dieren graasden bij de legerkampen. 

De vis werd met fuiken in de 
rivieren gevangen.

OMELET MET ASPERGES

Ingrediënten: 500 gram groene asperges, 6 eieren, ½ deciliter witte 

wijn (droog of zoet), flink wat zwarte peper uit de molen, 1 eetlepel van 

verse lavas (een selderijachtige smaak), korianderblad en bonenkruid,

1 kleine ui, fijngehakt,1 eetlepel garum (vissaus, hieronder liquamen 

genoemd), 2 eetlepels olijfolie extra vergine.

De bereiding wordt als volgt omschreven: 

Doe de uiteinden van de asperges in een vijzel, wrijf ze fijn, giet er wijn 

bij en zeef het. Stamp de peper fijn met lavas, korianderblad, bonenkruid, 

ui, wijn, liquamen (vissaus) en olie. Doe de puree in een ingevette patella 

(schaal) en voeg er, als je dit wilt, losgeklopte eieren door boven het vuur, 

zodat het stolt. Bestrooi het resultaat met fijngemalen peper en 

dien het op. De bereiding kan tegenwoordig ook via 

een oven (200º Celsius, ca. half uur). 
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Een vegetarisch gerecht volgens een 

recept uit de re coquinaria, een Romeins 

kookboek uit de vierde eeuw:
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Reconstructie van de 

doorsnede van een 

gebouw met porticus.

Potscherven met schrift in het Latijn 

tonen aan dat deze taal op het platte-

land bekend werd. Veteranen waren 

sowieso vertrouwd met het schrift. Dit 

blijkt uit vondsten als schrijfplankjes, 

schrijfstiften, botten en potscherven 

met teksten en zegeldoosjes, die in de 

inheems-Romeinse nederzettingen in 

Wateringse Veld en de Harnaschpolder 

zijn gedaan.

Ook op het gebied van religie en 

rituelen beïnvloedden de Romeinen in 

de loop van de tweede eeuw steeds 

meer het leven van de lokale bewoners 

binnen hun rijksgrenzen. Dit heet 

romanisering. Zo namen de Canane-

faten de manier van begraven 

(crematie) over van de Romeinen. Rijke 

plattelandsbewoners kregen als 

grafgiften kostbare stukken Romeins 

vaatwerk mee. 

De vondst van 

een gave pot 

of van dierlijk 

botmateriaal, 

bijvoorbeeld 

in de grond 

onder de 

deuropening, 

kan op een bouwoffer wijzen. Zowel de 

Romeinen als de Cananefaten geloof-

den in het bovennatuurlijke dat door 

offers beïnvloed kon worden. Enkele 

cirkelvormige greppels, gevonden in de 

Woudse Polder, kunnen als grafheuvels 

Replica’s van met was bestreken 

schrijfplankjes die in Haaglanden 

zijn opgegraven. 

Archeologiehuis Zuid-Holland

In de tweede 

eeuw werden in het achterland 

ook Romeinse bouwkenmerken 

overgenomen. Bij een boerderij in de 

Harnaschpolder bij Den Hoorn is een 

porticus gevonden. Dit was een over-

dekte galerij rondom de boerderij die 

op houten palen rustte. In Rijswijk De 

Bult (bij het Wilhelminapark) werd in 

de loop van de tweede eeuw een in 

oorsprong houten huis in fasen her-

bouwd. De jongste woning had een 

stenen aanbouw en bezat aan de 

binnenzijde muurschilderingen en in 

één van de vertrekken centrale ver-

warming. Op het dak lagen gebak-

ken Romeinse dakpannen. Het 

huis had de uitstraling van 

een Ro-

meinse villa. 

Dit is voor 

deze streek 

heel bijzon-

der, omdat al 

het steen 

moest worden 

geïmporteerd 

en dat was erg 

kostbaar. Het 

stenen huis werd 

bewoond door de eigenaar van een 

groot boerenbedrijf. 

Waarschijnlijk betreft het 

de boerderij van een 

gepensioneerde 

soldaat. Het kwam 

meer voor dat 

veteranen 

uit het 

Romeinse leger woningen bouwden 

met kenmerken van de  Romeinse 

architectuur. In Poeldijk stond eveneens 

een stenen gebouw met centrale 

verwarming. Een opmerkelijke vondst 

was hier een bronzen militair diploma. 

Door het diploma weten we zelfs de 

naam van de vader van de Cananefaat, 

die hier heeft gewoond. Ook in 

Naaldwijk is een stenen gebouw met 

centrale verwarming opgegraven.

Plattegrond van een inheems-Romeins erf in 

de Harnaschpolder, met in het midden een 

woning (ingekleurde rechthoek) uit de periode 

175-225 na Chr. en er omheen een aantal 

greppels.

De zoon van Amandus de Cananefaat 
In 1970 werd in een kas in Poeldijk op 
de noordelijke oever van de Gantel een 
zwaar tufstenen fundament gevonden. 
Onderzoek maakte duidelijk dat het 
muurwerk bij een gebouw behoorde 
van ongeveer 15 x 7,5 meter. Direct er-
buiten lag een grote hoeveelheid af-
braakpuin, waaronder baksteen, tuf-
steen, huttenleem en Romeinse pot-
scherven. Hier vond men ook een uit 
tufsteen opgebouwde bak, van waaruit 
een goot, overdekt met dakpannen, 
naar het gebouw liep. Dit was een 
waterbassin, bedoeld om water aan of 
af te voeren naar een verwarmd vertrek, 
waarin een bad heeft gestaan. Duidelijk 
is er sprake van een sterke Romeinse 
invloed. 
Heel bijzonder was in het afbraakpuin 
de vondst van vier fragmenten van een 
Romeins militair diploma van brons. De 
naam van de eigenaar is onbekend, 
maar wel is op het diploma te lezen dat 
het een Cananefaat, Cannanef(as), 

betrof en dat zijn vader 
Amandus heette. Hij had 
bij de Romeinen ge-
diend in een korps van 
hulptroepen te paard, 
de Ala I Noricor(um) 
C(ivium) R(omanorum), 
dat ten noorden van 
Keulen in Dormagen 
gelegerd was. Toen hij 
na 25 jaar trouwe dienst 
afzwaaide, kreeg hij het Romeinse 
burgerrecht en keerde hij terug naar 
zijn geboorteland, het land van de 
Cananefaten. Dit moet zich 
afgespeeld hebben in 165/166, in de tijd 
van de Romeinse keizers Marcus 
Aurelius en Lucius Verus, waarvan 
munten bij het stenen gebouw zijn 
opgegraven. Het lijkt erop dat de zoon 
van Amandus zich na terugkeer op deze 
plaats aan de Gantel vestigde. Hier 
stond een lemen inheemse boerderij. 

Langs de Rijn in Duitsland heeft de ex-
militair ongetwijfeld kennis genomen 
van de bouwkunst van de Romeinen, 
die hij toegepast heeft bij de bouw van 
een stenen pand. Als bewijs van zijn 
Romeins burgerschap bewaarde hij het 
bronzen diploma, waarop de burger-
rechtverlening was vastgelegd. 

14 15

Fragmenten van 

het bronzen 

militaire diploma 

dat de zoon van 

de Cananefaat Amandus omstreeks 
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Met behulp van beschilderde 

wandfragmenten is een 

reconstructie gemaakt van de 

wandschildering in een vertrek 

van de Romeinse villa in Rijswijk. 

J.H.F. Bloemers. Rijswijk (Z.H.), ‘De Bult’, 1978.

Wat over 

bleef van 

een met 

spijkers 

beslagen 

zool van 

een Romeinse schoen. 

rituele betekenis hebben gehad. Helaas 

zijn lang niet alle gebruiken uit de 

inheems-Romeinse tijd verklaarbaar. 

Opgegraven beeldjes van Romeinse 

goden, bijvoorbeeld langs de 

Scheveningseweg, in Forum Hadriani, 

in Rijswijk De Bult en in de Harnasch-

polder bevestigen dat er ook op het 

gebied van godsdienst sprake was van 

romanisering. In het achterland, aan de 

Lozerlaan in Den Haag, in Park 

Leeuwenbergh in Leidschendam-

Voorburg en in de Harnaschpolder zijn 

cultusplaatsen aangetroffen, waar 

godsdienstige rituelen plaatsvonden. 

16 17

De villa van Rijswijk

In 1967 startte in een polder tussen 

Rijswijk en Delft een opgraving van een 

nederzetting, die de naam Rijswijk De 

Bult kreeg. Hier lag een hoogte in het 

landschap die al heel lang De Bult werd 

genoemd.  De nederzetting begon met 

één boerderij en breidde uit naar meer-

dere boerderijen met bijgebouwen. 

Houten en lemen gebouwen werden 

steeds vervangen door nieuwe exem-

plaren, omdat dit bouwmateriaal snel 

verging. 

In 120 na Chr. bestond de nederzetting 

uit vier huizen en een kleine graan-

schuur. De huizen hadden het woon-

vertrek aan de westzijde en de stal aan 

de oostzijde. In het stalgedeelte konden 

in Rijswijk zo’n 14-28 dieren worden 

ondergebracht. Rond 200 werd één van 

de woonstalhuizen grondig verbouwd. 

Het middendeel bezat nog wanden van 

vlechtwerk, bestreken met leem, in een 

skelet van houten palen (vakwerkcon-

structie) en met een rieten dak. Deze 

bouwwijze met materialen uit de woon-

omgeving werd al in de prehistorie 

uitgevoerd. Nieuw en duidelijk Romeins

beïnvloed waren in Rijswijk drie aan-

gebouwde vertrekken van natuursteen. 

Aan één van de korte zijden van het 

gebouw stond een Romeinse siergevel 

die het gebouw de uitstraling van een 

villa gaf. Bovendien was het dak bedekt 

met Romeinse dakpannen. De drie 

kamers waren voorzien van het Ro-

meinse systeem van vloer- en wand-

verwarming. Waarschijnlijk was er zelfs 

een bad.  Dit huis bevatte geen 

stalgedeelte.

Door de archeologen zijn in de luxe 

woning stukjes muurschildering 

gevonden, waarmee de oorspronkelijke

afbeelding kon worden gerecon-

strueerd (zie foto). Het westelijk deel 

van het huis en de oostgevel waren 

gebouwd van harde kalksteen. Dit 

materiaal kwam uit Belgisch Limburg 

en zelfs uit de Franse Jura. Ook de 

dakpannen werden van elders aan-

gevoerd, vermoedelijk uit de omgeving 

van Roomburg (bij het huidige Leiden) 

of uit Nijmegen, waar dergelijke 

producten werden gemaakt. Het 

Romeinse aardewerk op deze vind-

plaats werd in de loop van de tweede 

eeuw steeds talrijker. Op den duur 

verdrong het zelfs helemaal het 

inheemse aardewerk. 

Het Archeologiehuis bij het Archeon 

bevindt zich in de gereconstrueerde 

villa van Rijswijk.

Reconstructietekening van de 

villa van Rijswijk, zoals deze 

nagebouwd was in het Archeon 

te Alphen aan den Rijn. Dit 

gereconstrueerde gebouw is er 

niet meer. 
Op een bord bij het Archeologie-

huis in Alphen aan den Rijn staan 

de plattegronden van alle 

woningen die in Rijswijk op de 

plek van de villa zijn opgegraven. 

4. De Romeinse militaire 
aanwezigheid in Haaglanden
Langs de Scheveningseweg in 
Den Haag heeft bij een kleine 
agrarische nederzetting een sterk 
geromaniseerde nederzetting 
gelegen, een zogenoemde vicus. 
Op het einde van de tweede 
eeuw kwamen hier bewoners, 
die tot het midden van de derde 
eeuw gebleven zijn. Naast vond-
sten van glaswerk, munten, 
fibulae (mantelspelden), bronzen 
en ijzeren ringen werden op deze 
plaats ook allerlei militaire voor-
werpen opgegraven, zoals onder-

delen van harnassen, een stuk van 
een maliënkolder, bespijkerde 
schoenzolen en speerpunten. 
Hier lag dus een militair steun-
punt.

Op een afstand van anderhalf uur 
lopen naar het zuidwesten, bij 
Ockenburgh in het zuiden van 
Den Haag, heeft een andere 
militaire vestiging gelegen, die 
van 150 tot 180 na Chr. werd 
gebruikt. Hier vonden archeo-
logen in de jaren 1993-1996 
sporen van een vicus met een 
grote hoeveelheid Romeins 

importmateriaal, waaronder 
militaire voorwerpen. Ook 
werden op deze plaats de resten 
van een klein fort ontdekt. Het 
fortje was omringd door een 
spitsvormige gracht en een 
hoge aarden 
wal, waarop een 
houten palissade 
stond. Binnen de 
omwalling heeft 
een gebouw 
met een U-
vormige platte-
grond gestaan: 
twee barakken 
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De metalen plaat met 

inscriptie is bevestigd 

geweest op een stenen 

sokkel.

Paardenskelet gevonden op 

Ockenburgh. 

Museon Den Haag

Dobbelspel en 

bikkelende meisjes op 

een scherf van terra 

sigillata. 

Xanten Duitsland.

Metalen plaat met inscriptie 

CLASSIS AV, een verwijzing naar 

de Romeinse marine, gevonden 

bij Naaldwijk. 

Fragment van aarde-

werk met de afkorting 

CGPF is CLASSIS 

GERMANICA PIA FIDELIS 

of wel de getrouwe vloot 

van Ger-

manië.

RMO Leiden

Dobbelen
Bij opgravingen in het gebied van 
Haaglanden komen archeologen 
regelmatig voorwerpen tegen die een 
beeld geven van verschillende spel-
letjes die in de Romeinse tijd gespeeld 
werden, zoals bijvoorbeeld dobbelen. 
Dobbelstenen zagen er qua vorm en 
cijferindeling precies zo uit als de onze. 
Meestal werden ze gemaakt van been, 
soms van brons of ivoor. Ook zijn er 
valse exemplaren gevonden: dobbel-
stenen die aan de binnenkant ver-
zwaard zijn met een loodje achter de 
één, zodat de zes vaak boven kwam te 
liggen of stenen met tweemaal een 
vier, vijf of zes. Men wierp meestal met 
drie dobbelstenen tegelijk. 

De verschillende worpcombinaties 
hadden namen: de beste worp (drie 
zessen) heette Venus of Koning. 
De slechtste worp (drie enen) heette 
Hondenworp.

Er werd ook wel gedobbeld met 
bikkels. Dit zijn de teenkootjes van de 
onderpoten van koeien of varkens. Ze 
zijn volop in de nederzettingen in het 
achterland teruggevonden. Zo’n ge-
wrichtje had vier platte zijden die 
ongelijk waren en alle vier een andere 
waarde hadden. Bij het bikkelen wierp 
men vier bikkels tegelijkertijd. Er waren 
35 worpcombinaties mogelijk. Bij de 

beste worp, eveneens Venus genaamd, 
lag elke bikkel met een andere zijde 
naar boven.

Op de boerenerven zijn naast dobbel-
stenen veel speelschijfjes van rond 
gemaakte potscherven en 
glas opgegraven. 
De voorwerpen duiden 
er op dat er ook op het 
platteland ruimte was 
voor spelletjes.

die aan één zijde door een ander 
gebouw waren verbonden. Eén barak 
was bedoeld als slaapplaats voor de 
Romeinse soldaten, in de andere 
konden zestien paarden worden 
gestald. Op de binnenplaats was een 
waterput. Dergelijke soldatenbarakken 
zijn ook in Duitsland en in Valkenburg 
(Zuid-Holland) teruggevonden. 
Bijzonder was de vondst van Romeins 
serviesgoed met ingekraste letters. 
De soldaten hadden hun eigen bord 
en beker, waarin hun naam gekrast was. 
Er werden verschillende paarden-
skeletten en onderdelen van paarden-
tuigen opgegraven. Hier was dus een 
afdeling Romeinse cavalerie gelegerd.

Vanaf 2004 zijn er tijdens opgravingen 
in de buurt van Naaldwijk steeds meer 
aanwijzingen gevonden voor de 
aanwezigheid van een Romeins vloot-
station. Dit moet gelegen hebben op de 
plaats waar het Kanaal van Corbulo in 

de Maas uitkwam. In de buurt lag een 
inheemse boerennederzetting. Hier zijn 
mooie metaalvondsten gedaan, die 
afkomstig zijn van het vlootstation. 
Toen de marinebasis buiten gebruik 
was geraakt, werd deze door de nog 
aanwezige lokale bewoners gestript. 
Alles wat waardevol was, hebben ze 
toen naar de eigen nederzetting 
meegenomen. In de jaren dertig van 
de vorige eeuw werd hier reeds een 

bronzen hand opgegraven. In 2007 
zijn op deze plaats naast veel Romeins 
aardewerk een bronzen arm, een 
schouderstuk en een vinger van een 
groot ruiterstandbeeld van een 
Romeinse keizer gevonden. Enkele 
jaren eerder waren hier enige incom-
plete bronzen platen met inscripties 
aangetroffen. Eén plaat bevat de 
inscriptie CLASSIS AV. Deze tekst kan 
aangevuld worden tot AVGVSTA 
GERMANICA en verwijst naar de 
Romeinse vloot. 

Maquette van het fortje op 

Ockenburgh. 

Archeologiehuis Zuid-Holland.

In de inheemse boerennederzetting 
zijn ook hergebruikte dakpanfrag-
menten met stempels van de Neder-
Germaanse vloot aangetroffen. 
De stempels bevatten de letters C G P F, 

die staan voor Classis 
Germanica Pia Fidelis 
ofwel de loyale en 
getrouwe vloot van 
Germanië. Hiermee 

wordt de trouw aan de keizer uit-
gesproken. 
De vloot had tot taak het transport 
van voorraden, bouwmaterialen en 

soldaten te verzorgen. 
Ook patrouilleerden de 
schepen op zee. Misschien 
wordt het vlootstation 
nabij Naaldwijk zelf nog 
eens teruggevonden.

18 19
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5. Het leven op een inheems-

Romeinse boerderij

Overal in de kleigebieden in het tegen-

woordige gebied van Haaglanden zijn 

inheems-Romeinse boerderijen en 

erven ontdekt. Als voorbeeld bespreken 

we de Harnaschpolder, een gebied ten 

zuidoosten van de A4 tussen Rijswijk en 

Den Hoorn. Hier zijn meerdere boerde-

rijen uit de tweede eeuw teruggevon-

den met een woon- en stalfunctie 

onder één dak. De boerderijen 

liggen in deze streek ongeveer 

500 meter van elkaar. De breedte van 

een boerderij bedroeg 6 meter en de 

lengte varieerde van 14 tot wel 25 

meter. De fundering bestond uit palen. 

Naast het gebruik van hout uit de buurt 

zijn ook Romeinse bouwmaterialen, 

zoals tegels en dakpannen, aangetrof-

fen. Bij elk woonhuis hoorde een 

waterput en vaak ook enige water-

kuilen. Het erf was ingedeeld door 

greppels en schuttingen, die aparte 

stukjes land omsloten. Hier kon vee 

tijdelijk gestald worden, was ruimte 

voor een moestuin en voor de opslag 

van graan. Dit laatste gebeurde in 

deze streek in bijgebouwen of op 

zolder. Soms werden hiervoor ook 

spiekers gebruikt. Dit zijn bergplaat-

          sen die te  

vergelijken 

zijn met de latere 

hooibergen. Alleen werd 

het graan boven de grond 

bewaard om vocht en knaagdieren, 

zoals muizen, te weren. 

De vondst van maal-

stenen van tefriet 

(een vulkanisch ge-

steente) vertelt dat de 

boeren het graan zelf op het erf 

verwerkten. Gewoonlijk lagen de 

akkergronden bij de boerderijen op 

de kreekruggen/oeverwallen. Verder 

weg in de 

lagere en natte 

komgronden waren 

de weidegronden te 

vinden. Rond de 

boerderijen zijn skelet-

ten gevonden van paarden en honden. 

De hond was in de Romeinse tijd een 

geliefd huisdier. Complete skeletten van 

runderen, varkens, schapen en geiten 

Een deel van Wateringse Veld in 

vogelvluchtperspectief in het midden 

van de tweede eeuw na Chr. Op de 

voorgrond het Kanaal van Corbulo en 

de Romeinse weg. Op de achtergrond 

de inheems-Romeinse nederzetting 

Hoge Veld.  Tekening: Ulco Glimmerveen

Een boerennederzetting in de 

Romeinse tijd. 

Tekening: Brobbel Illustraties. 

komen minder voor, omdat deze 

dieren gewoonlijk geslacht werden. 

Wel zijn er veel losse botten van deze 

dieren gevonden. Als er een runder-

skelet wordt aangetroffen, betekent 

dit dat het dier ziek is geweest.

Meestal ging een houten inheemse 

woning één generatie mee, dat was 

gemiddeld zo’n 25 jaar. Als de plek 

beviel, werd er op dezelfde plaats een 

nieuwe boerderij gebouwd. Soms 

werd er een andere locatie in de buurt 

gezocht. Onderzoek op het terrein 

Hoge Veld in Wateringse Veld heeft 

duidelijk gemaakt dat hier in de eerste 

eeuwen van onze jaartelling tenminste 

twintig boerderijen hebben gestaan. 

Nooit stonden er meer dan drie 

boerderijen tegelijkertijd. Hier is ook de 

toenemende invloed van de Romeinen 

te volgen. In de periode 70 tot 125 na 

Chr. was 90% van het aardewerk 

inheems, ofwel zelf gemaakt. In de 

periode 190 tot 220 was nog maar 15% 

inheems. 85% van het vondstmateriaal 

had toen een Romeinse herkomst.

Veldwerk door een groep archeologie-

studenten bij een opgraving in 

Haaglanden.
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 Het skelet van een jonge man 

gevonden in de Harnaschpolder.

Weefgewichten in een afvalkuil bij 

een inheems-Romeinse woning in 

de Harnaschpolder.  

Archeologische Dienst Delft

Reconstructietekening van het 

gehele masker door F. Semplonius.

Reconstructie van een weef-

getouw: let op de gewichten. 

Een terracotta gezichtsmasker

Bij een bodemsanering in Delft nabij 

de spoorlijn Delft-Rotterdam zijn in 

1993 greppels en kuilen gevonden 

met aardewerk en huttenleem uit de 

Romeinse tijd. Een bijzondere vondst 

was een fragment van een levensgroot 

terracotta (aardewerken) gezichts-

masker, dat gemaakt is van fijne 

witte klei. Het baksel was 

afkomstig uit de 

omgeving van Keulen, 

een belangrijke vestigings-

plaats van de Romeinen. Bewaard is de 

rechterhelft van het masker en een deel 

van het aangezicht. Het stelt een angst-

aanjagend portret van een man voor. 

Oog, mondhoek, gezichtsplooien en het 

oor zijn geaccentueerd met roodbruine 

verf. Boven en onder het oor zijn ronde 

gaten aangebracht, waardoor een koord 

kon worden bevestigd. Met behulp van 

twee koorden rond het achterhoofd of 

achter de oren kon het masker op het 

gezicht worden gehouden. Het masker 

dateert uit de tweede eeuw na Chr.

Dergelijke vondsten worden vooral 

aangetroffen in de forten en 

kampdorpen langs de Romeinse grens 

en in enkele sterk verstedelijkte en 

geromaniseerde nederzettingen, zoals 

Forum Hadriani. 

De maskers wer-

den opgehangen 

als afschrikmiddel 

tegen ongeluk of als 

decoratie. Vroeger 

dacht men dat ze in 

theatervoorstellingen 

werden gebruikt om bijvoorbeeld de 

soldaten te vermaken. Er is ook een 

fragment van een masker uit Keulen in 

de Harnaschpolder gevonden.

 

Fragment van het 
terracotta gezichts-
masker uit de tweede 
eeuw na Chr. dat in 

Delft is gevonden. 
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Inheems en Romeins aardewerk
Het inheems-Romeinse aardewerk werd 
door de gebruikers veelal zelf met de 
hand gemaakt. De klei hiervoor werd in 
de omgeving van de nederzetting 
gevonden. De omvang en vormen van 
het aardewerk variëren sterk: van grote 
voorraadpotten tot kleine nappen en 
speelgoed. Ook de versieringen 
verschillen. Er zijn potten met vinger-
indrukken en ingekraste lijnen. Soms 
is het oppervlak fraai gepolijst en een 
andere keer ontbreekt elke vorm van 
versiering. Het zachtgebakken aarde-
werk werd in lokale veldovens vervaar-
digd. De kleur van de baksels varieert 
sterk en wordt veroorzaakt door de 
toetreding van zuurstof of het gebrek 
eraan in de veldoven. Ook de aan-
wezigheid of afwezigheid van ijzer-
houdende mineralen en kalk hebben 
invloed op de kleur van het aardewerk. 
Deze manier van aardewerkproductie 
bestond al in de prehistorie. 

Het Romeinse aardewerk werd op een 
draaischijf gemaakt in gespecialiseerde 
bedrijven. Op basis van de baksels 
wordt dit materiaal in hoofdgroepen 
verdeeld. Er is onder meer ruwwandig 
aardewerk, gladwandig aardewerk, 
geverfd aardewerk, blauwgrijs 

(lowlands) aardewerk en luxe aarde-
werk, zoals terra sigillata. Ook de 
herkomst van de baksels verschilt 
sterk. Zo werd de terra sigillata dat 
hier wordt gevonden vooral gemaakt 
in ateliers in Duitsland en Frankrijk. 
Het materiaal zegt ook iets over de 
contacten en handelsstromen. Denk 
bijvoorbeeld aan amforen, kruiken met 
twee oren, waarin olie en graan opge-
slagen konden worden. Deze kruiken 
kwamen vooral uit het Middellandse 
Zeegebied. In verschillende inheems-
Germaanse nederzettingen in het 
achterland van Haaglanden zijn frag-
menten van amforen gevonden. 
Het Romeinse aardewerk is voor 
archeologen een belangrijk middel 
voor het dateren van een vindplaats.

Inheemse potten opgegraven in 

enige nederzettingen in de 

Harnaschpolder. 

Archeologische Dienst Delft.

Een Romeinse amfoor. 

Museon Den Haag.

Romeins aardewerk gevonden in 

een graf aan de Kwaklaan in 

Wateringse Veld. Te zien zijn twee 

terra sigillate borden, een kruik, 

twee geverfde bekers en een aantal 

scherven.
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Het Romeinse draaischijfaardewerk 

werd voornamelijk aangeschaft op de 

markt in Forum Hadriani, waar ook het 

vee en het graan verhandeld werd. De 

boeren gebruikten voor het vervoer van 

deze producten ossenwagens. Er waren 

ook handelaren die langs de boerderijen 

trokken om luxe voorwerpen te verko-

pen. Sieraden, zoals fibulae (mantelspel-

den) en ringen, konden gemakkelijk te 

voet of te paard vervoerd worden. 

Bij één van de boerderijen in de

Harnaschpolder werden bij een kuil met 

een hondenskelet 79 weefgewichten 

gevonden.  Ze dienden voor het strak 

houden van de (ketting)draden die 

bevestigd waren aan een weefgetouw. 

Aan de andere zijde van het erf was een 

jonge man van ongeveer 18 jaar in de 

hurk- of foetushouding begraven. Dit 

graf dateert van omstreeks 150 na Chr.  

In die tijd werd op het erf, dat al enkele 

generaties bewoond werd, een nieuwe 

boerderij gebouwd. Waarschijnlijk was 

de dode een bouwoffer? 

Zowel de Germanen

als de Romeinen hadden

respect voor hun voorouders!

Doden die individueel begraven waren, 

zijn ook in andere nederzettingen in 

Haaglanden aangetroffen. Het zijn 

opmerkelijke vondsten, omdat overle-

denen vanaf het midden van de tweede 

eeuw veelal gecremeerd werden. Het is 

onbekend waarom sommige bewoners 

in het achterland van Forum Hadriani 

nog begraven werden. De resten van 

gecremeerde doden zijn, omdat er 

weinig van overbleef, moeilijker te 

vinden. 
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Vertrek en sporen van
Romeinen en Cananefaten
(Reliqui, ik vertrok)

1. Oorzaken van het vertrek van de 
Romeinen en Cananefaten
Vanaf het begin van onze jaartelling 
trokken volksstammen uit de gebieden 
ten noorden en oosten van de Rijn en 
de Donau naar de grens van het 
Romeinse rijk. In de eerste eeuwen 
konden de Romeinen deze dreiging 
door diplomatie en het voeren van 
oorlog nog wel van zich afhouden. Maar 
aan het eind van de tweede eeuw lukte 
dit minder, ook omdat de economie van 
het rijk toen minder goed was dan in de 
bloeitijd ervoor. In de derde eeuw brak 
een tijd aan van interne oorlogen. 
Grenstroepen werden teruggehaald en 
gedeeltelijk vervangen door stammen 
uit de grensgebieden van het rijk. In ons 
gebied werden steeds meer Germanen 
in het leger opgenomen. In fasen 
verloren de Romeinen de militaire 
controle en moesten ze voortdurend 
meer gebied prijsgeven. Ze trokken zich 

terug naar de meer 
zuidelijke streken, 
zoals Gallië. 
Haaglanden werd 
toen onveiliger. 

Een tweede theorie 
over het vertrek van 
veel bewoners uit 
Zuid-Holland was, 
dat er voedselpro-
blemen ontstonden. 
Door de intensieve 
ontwatering 
ontstond er een 
maaivelddaling, waardoor het 
grondwater steeg. Hierdoor kon er 
minder goed akkerbouw uitgeoefend 
worden. In dezelfde tijd trokken de 
eerste Frankische groepen over de Rijn. 
Omstreeks 240 en 275 werden de forten 
langs de Rijn en de kust ontruimd en 
verdwenen de Romeinse bestuurders 

uit het kerngebied van de Cananefaten. 
Ook veel Cananefaten uit het achter-
land trokken toen weg. Een reden 
hiervan is ongetwijfeld ook de econo-
mische band tussen Romeinen en 
Cananefaten. De onderlinge handels-

Een beeld van het landschap eind 
derde eeuw. 

Reconstructietekening van de eerste 
ontginningen nabij Vlaardingen 
rond het jaar 1000. 
Ulco Glimmerveen

contacten waren in de afgelopen twee 
eeuwen, zoals we gezien hebben, 
steeds meer toegenomen. Ten slotte 
is er nog de theorie, dat ernstige 
epidemieën, zoals de pest, hebben 
meegewerkt aan het vertrek van de 
inheemse bevolking.
Met het vertrek van de Romeinen, het 
wegvallen van de grensforten en de 
stad Forum Hadriani verviel voor de 
Cananefaten niet alleen een belang-
rijke inkomstenbron, maar ook een 
culturele inspiratiebron. Ruim een 
eeuw van wederzijdse beïnvloeding 
moet tot een sterke band met de 
Romeinen hebben geleid. Natuurlijk 
zijn niet alle Cananefaten vertrokken. 
Bovendien kwamen er mensen uit 
Noord-Holland in het Cananefaatse 
gebied wonen. Ook verbleven er later 
nog Romeinse militairen in de buurt 
van Haaglanden. Voor de bescherming 
van de handel op Engeland waren de 
forten langs de Rijn gedurende de 
vierde eeuw nog enige tijd herbezet. 
De aanwezigheid van deze militairen 
had geen betekenis meer voor het 
achterland. 
De achterblijvers in ons gebied ver-
mengden zich later met de volken die 
van elders kwamen. De strandwallen en 
de oeverwallen van de grote rivieren 
bleven de belangrijkste vestigings-
plaatsen. Door de verbreking van de 
verbindingen naar het zuiden bereik-
ten de Romeinse producten steeds 
moeilijker het gebied van Haaglanden. 
De verandering van de economie blijkt 
ook uit de afname van de geldcirculatie. 
Het achterland, waar de boerderijen 
hadden gestaan, werd natter en 
verwilderde, waardoor de sporen uit de 
Romeinse tijd onzichtbaar werden. De 
strook direct achter de duinen en het 
Hoogeland bij Naaldwijk bleven nog 

enige tijd bewoond. 
In de rest van het gebied keerden de 
mensen pas vanaf het jaar 1000 terug. 
Zij kapten en verbrandden de wildernis 
en schiepen in enkele eeuwen een 
geheel nieuw cultuurlandschap met 
weilanden en akkerlanden, vaarten, 
sloten, dorpen en steden. Deze middel-
eeuwers hadden er geen idee van dat 
er in de Romeinse tijd ook al een 
behoorlijke landschapsontwikkeling 
was geweest. Pas in de twintigste eeuw 
hebben veel opgravingen informatie 
opgeleverd over deze periode in de 
geschiedenis van Haaglanden. Toen is 
pas duidelijk geworden dat het platte-
land en de stad ook in de Romeinse tijd 
sterk met elkaar verbonden waren.

2. Het werk van een archeoloog 
Het woord archeoloog komt van twee 
Griekse woorden archaios, dat oud 
betekent en logos, dat is wetenschap 
of kunde. Een archeoloog is dus een 
oudheidkundige. Archeologen bestude-
ren de materiële nalatenschap (het 

vondstmateriaal, de grond-
sporen en funderingen) van 
de mensen die voor ons geleefd 
hebben. Alleen erkende archeologische 
instellingen mogen tegenwoordig 
opgravingen verrichten. Vooraf wordt 
bekeken of de vondsten niet in de 
bodem bewaard kunnen blijven. Soms 
lukt dit door een bouwprogramma 
anders uit te voeren. 
Maar als het niet kan, dan starten de 
werkzaamheden voor een opgraving. 
Een archeologisch onderzoek begint 
meestal met een bureaustudie: wat 
kunnen we op een bepaalde plaats 
verwachten? Hoe is de opbouw van de 
bodem? Daarna vindt er in het veld een 
vooronderzoek plaats. Als hieruit 
duidelijk wordt dat een grondig 
archeologisch onderzoek noodzakelijk 
is, dan moet hiervoor geld gereser-
veerd worden. Gewoonlijk moet de 
ontwikkelaar van de grond (een 
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Opgravingsvlak van een inheems-
Romeinse nederzetting in Schip-
luiden in 1978. De donkere grond-
sporen duiden op bewoning. 
Op de voorgrond een 
afvalkuil met scher-
ven.  Hier is ook de 
afgebeelde fibula 
gevonden.
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Opgravingsput van de Romeinse 
vindplaats aan de Scheveningse-
weg. In de wand zijn twee donkere 
bewoningslagen te zien. Onderaan 
de Cananefaatse laag, de oudste, 
waar een dikke zandlaag over 
gestoven is. De bovenste laag is van 
de militaire nederzetting uit de 
tweede en derde eeuw.
Afdeling Archeologie Den Haag

In de stad werd in 2008 een 110 meter 
lange en 28 tot 41 meter brede geul 
gevonden, die langzaam met klei was 
dichtgeslibd. Aan de zijkanten van de 
geul zijn kadewerken aangetroffen. 
Deze bestonden uit meterslange 
vierkante palen van 30 centimeter dik 
eikenhout die in de bodem geheid 
waren. De Romeinen kenden de 
techniek van het heien, waarbij gebruik 

werd gemaakt van een 
heimachine. De geul is 
in de Romeinse tijd 
meerdere keren uit-
gebaggerd. Toen men 
hier ook nog handels- 
en scheepsvoorwerpen 
vond, was het duidelijk: op deze 
plaats heeft een Romeinse haven 
gelegen.

Bronzen hazewindhondje, Romeins, 
tweede/derde eeuw na Chr., Voorburg. 
RMO Leiden

Tekening van Caspar Reuvens van de 
opgraving op Arentsburgh, 
Voorburg 1828. 
RMO Leiden

Romeinse woorden in onze taal
In de Romeinse tijd zijn verschillende 
Latijnse woorden in onze taal 
gekomen. De Romeinen bouwden de 
eerste stenen huizen en steden in ons 
land. Dus ligt het voor de hand dat er 
woorden bekend werden die met het 
nieuwe wonen te maken hebben, zoals 

villa (groot huis), camera (kamer), 
cellarium (kelder), solarium (zolder, plat 
dak waarop de zon valt), tegula (tegel), 
centrum (stadskern), via (weg), 
castellum (kasteel) en circulus (cirkel). 
Het schrift en het geld brachten ook 
nieuwe woorden, zoals littera (letter) en 
salarius (salaris, komt oorspronkelijk 

van zout, dat als betaalmiddel werd 
gebruikt). Het kledingstuk vest (vestus) 
heeft een Romeinse oorsprong, evenals 
een aantal termen die met het bestuur 
en de handel te maken hebben, zoals 
administratio (administratie), auctoritas 
(autoriteit), pondus (pond), cista (kist) 
en vinum (wijn).

Detail van een maquette waarop een 
Romeinse heimachine is te zien. 
Xanten Duitsland.

Bronzen hand van een Romeins 
standbeeld, tweede/derde 
eeuw na Chr., 
Voorburg. RMO 

Leiden.

belangrijk deel van) het onderzoek 
betalen. Een archeologisch onderzoek 
moet heel nauwkeurig gebeuren,
omdat de sporen erna uitgewist zijn. 
Meestal krijgt het terrein na een 
opgraving ook een andere bestemming. 
Je kunt een opgraving dus nooit 

overdoen. Na het veldwerk worden alle 
vondsten onderzocht en beschreven. 
Dit gebeurt in de werkruimtes van de 
archeologische diensten. In het gebied 
Haaglanden zijn meerdere archeo-
logische diensten werkzaam (zie de 
adressen op pagina 31). Van alle 

opgravingen worden wetenschappe-
lijke rapporten gemaakt. Ook verschij-
nen er prettig leesbare boeken, waarin 
de nieuwste archeologische ontdek-
kingen worden besproken. 
Zo’n boek is bijvoorbeeld ‘Archeologie 
achter de duinen’ en ‘Ockenburgh-Den 
Haag. Romeins fort bij de kust’. 

De eerste wetenschappelijke 
opgraving in Neder-

land werd verricht 
door Caspar 
Reuvens (1793-
1835). Hij was de 

eerste hoogleraar 
archeologie ter 

wereld. In de 
jaren 1827-
1834 deed 

hij onderzoek 
op het terrein 

van Forum Hadriani. De 
aanleiding was de vondst van een 
bronzen hand van een groot 
standbeeld en de ver-
koop van het landgoed 
Arentsburgh in 
Voorburg. Hier 
werden meer 

Romeinse ‘oudheden’ verwacht. 
Reuvens vond op Arentsburgh de 
fundamenten van een groot gebouw 
met enige kelders en putten, dakpan-
nen met stempels, Romeinse munten, 
metalen huisraad, sieraden en beeldjes. 
Heel fraai is een klein liggend jacht-
hondje. Eén van de kelders die Reuvens 
in 1827 opgroef, is in 1998 opnieuw 
opgegraven. Vanaf het begin van de 
twintigste eeuw werden steeds nieuwe 
opgravingen in Park Arentsburgh ge-
daan, waardoor het steeds duidelijker 

werd dat hier een Romeinse 
stad is geweest. De vondst van 
een haven in Forum Hadriani is 

een van grootste ontdekkingen van de 
afgelopen jaren. 
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Gereconstrueerde Romeinse 

brug en het Kanaal van Corbulo 

in de nieuwbouwwijk De Rietvink 

in de gemeente Leidschendam-

Voorburg. 
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Park Arentsburgh ligt op de plaats 

van Forum Hadriani. Links twee 

stadsbakens met informatie over 

Forum Hadriani.

 Betonnen replica’s van de 

gevonden Romeinse mijlpalen 

aan het Oosteinde in Wateringse 

Veld (Den Haag) en informatie-

kubus. 

Gereconstrueerde huisplatte-

gronden, waaronder van de villa, 

aan de Tubasingel te Rijswijk met 

informatiebord.

Reconstructie van de oostpoort 

van Matilo van het castellum 

Roomburg.

Forum Hadriani op veertien 

manshoge panelen aan de 

Prinses Mariannelaan (hoek 

Arentsburghlaan) in Voorburg.
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4. Villa van Rijswijk bij het

Archeon in Alphen aan den Rijn 

Naast het Archeon is een reconstructie 

van de villa van Rijswijk gebouwd (zie 

afbeelding op pagina 17).  Het gebouw 

is iets groter (120%) en 5 meter langer. 

Hierin is het Provinciaal Archeologisch 

Centrum (het Archeologiehuis van Zuid-

Holland) gevestigd. In het gebouw zijn 

in de vaste opstelling bodemvondsten 

uit onze provincie te zien, waaronder 

vondsten uit de Romeinse tijd.  Daar-

naast zijn er wisseltentoonstellingen.

5. Romeinse mijlpalen in Wateringse 

Veld

Aan het Oosteinde bij de Laan van 

Wateringse Veld in Den Haag bevinden 

zich vier replica’s (drie staand, één lig-

gend) van de Romeinse mijlpalen die 

hier opgegraven zijn. Ernaast staat een 

kubus met informatie over deze bijzon-

dere vondst. De originele mijlpalen zijn 

in het Museon in Den Haag te zien. De 

straat op de vindplaats van de mijlpalen 

kreeg de naam Mijlpaal.

6. Leidschendam-De Rietvink

In 1989 werden bij de aanleg van de 

wijk De Rietvink in Leidschendam spo-

ren van het Kanaal van Corbulo terug-

gevonden. Het kanaal had op deze 

plaats een breedte van 13 meter; de 

oever was hier en daar versterkt met 

eikenhouten palen. De jaarringen van 

deze palen lieten zien dat het hout in 

49 na Chr. was gekapt, de tijd waarin 

Corbulo zijn mannen aan het werk had 

gezet. In de wijk De Rietvink in 

Leidschendam is in een parkje een 

reconstructie gemaakt van het Kanaal 

van Corbulo met een Romeinse brug. 

Aan de Watermolensingel tussen de 

huisnummers 12 en 13 te Leidschen-

dam staat een speelelement, dat 

geïnspireerd is door een Romeins 

vaartuig.

7. Roomburg bij Leiden

In Roomburg nabij Leiden lag een 

Romeins castellum (fort) met de naam 

Matilo. Deze plaats buiten Haaglanden 

geeft een mooi beeld van een leger-

plaats. Het fort Matilo heeft dienst 

gedaan tot omstreeks 250 na Chr. Het 

aantal soldaten dat hier gelegerd was, 

wordt op 500 tot 800 man geschat. 

Opgravingen hebben duidelijk ge-

maakt dat er veel specialisten onder de 

soldaten te vinden waren, zoals leer- en 

metaalbewerkers, dakpannenmakers 

en bouwvakkers. Mogelijk zijn de bouw-

vakkers van Matilo ook ingezet bij de 

bouw en verbouw van andere forten 

langs de Oude Rijn. In het fort lagen de 

barakken waar de soldaten gehuisvest 

waren. In Roomburg is de omtrek van 

het fort zichtbaar gemaakt door het 

opwerpen van een wal en het plaatsen 

van wachttorens. Het gebied is vrij te 

bezoeken. 

Het ruiterstandbeeld van de 

Romeinse veldheer Corbulo aan de 

Prins Bernhardlaan in Voorburg. 

1. Ruiterstandbeeld van Corbulo

Op het Koningin Julianaplein in 

Voorburg staat een bronzen 

ruiterstandbeeld van de Romeinse

veldheer Gnaius Domitius Corbulo, 

gemaakt in 1962 door de kunstenaar 

Albert Termote. Corbulo werd tussen 

het jaar 12 en 4 voor Chr. in een stadje 

in de Italiaanse Apennijnen geboren. Hij 

was bevelhebber onder de keizers 

Claudius en Nero. Met succes voerde hij 

oorlog met de Germaanse Chauken in 

Noord-Duitsland, maar keizer Claudius 

riep hem 

terug om de Rijn 

als rijksgrens in te 

richten. In Zuid-Holland begon hij 

met de bouw van forten langs de Oude 

Rijn en liet hij de Fossa Corbulonis (het 

Kanaal van Corbulo) tussen de Rijn en 

de Maas graven. Corbulo leidde later 

met succes verschillende militaire acties 

in het Oosten van het Romeinse Rijk. In 

59 of 60 na Chr. werd hij benoemd tot 

gouverneur van de Romeinse provincie 

Syria. In 67 werd hij teruggeroepen naar 

Griekenland, waar hij op bevel van Nero 

zelfmoord moest plegen.

2. Forum Hadriani in Leidschendam-

Voorburg 

Op de plaats waar de Romeinse stad lag, 

ligt nu Park Arentsburgh. Aan de Prinses 

Mariannelaan staat een rij driehoekige 

zuilen. Vanuit de richting Voorburg 

wordt de naam Forum Hadriani in 

energiezuinig licht uitgebeeld. Vanuit de 

richting Rijswijk is een gekleurde 

tekening van de stad Forum Hadriani te 

zien. Op de achterkant staat een 

luchtfoto van de wijk met daarop de 

contouren van de stad. Verspreid in het 

park bevinden zich vijf stadsbakens, 

waarop bijzonderheden worden 

vermeld en afgebeeld over de vondsten 

die hier zijn gedaan. Zo is er aandacht 

voor de geschiedenis van Forum 

Hadriani, de bevolking, handel en

 

vervoer, het Kanaal van Corbulo, het 

dagelijks leven in een Romeinse stad en 

het omliggende platteland. Een 

natuurstenen mijlpaal in het park bevat 

een tekst die herinnert aan de 

aanwezigheid van Forum Hadriani. Op 

de plaats van de haven bevindt zich een 

metalen gedenkplaat. Op het terrein van 

het appartementencomplex staat op 

een stenen sokkel het bronzen

hoofd van keizer Hadrianus. 

3. Gereconstrueerde huisplattegronden 

Rijswijk De Bult

Aan de Tubasingel in Rijswijk is de platte-

grond van de Romeinse villa zichtbaar 

gemaakt met moderne bouwmaterialen. 

Ook de plattegronden van enkele oudere 

boerderijen die op dezelfde plaats wer-

den gevonden zijn in het terrein aange-

geven. Een informatiebord geeft 

Bronzen hoofd van keizer 

Hadrianus in Park Arentsburg.
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6. Westlands Museum Honselersdijk

Hier wordt informatie gegeven over de 

Romeinse vindplaats in Poeldijk en een 

Romeins grafveld in Naaldwijk. In het 

museum staat een maquette van een 

inheems-Romeinse boerderij. 

Opvallende bodemvondsten zijn: een 

complete Romeinse wrijfschaal, een 

gerestaureerde amfoor, die in Marseille 

gemaakt is, een Venusbeeldje en 

replica’s van het militaire diploma uit 

Poeldijk en 

een bronzen 

hand uit 

Naaldwijk. 

Het museum 

staat naast 

de voor-

malige 

Romeinse hoofdweg (nu Middel 

Broekweg) van Forum Hadriani naar 

de Maasmonding.

Romeins wagenwiel dat in Forum 

Hadriani is gevonden. 

Stadsmuseum Leidschendam-

Voorburg.

Jonge Cananefaat in Museon.

De Middel Broekweg nabij het 

Westlands Museum te Honselers-

dijk ligt op het tracé van de oude 

Romeinse hoofdweg.
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1. Afdeling archeologie Den Haag 

Adres: Dienst stadsbeheer Den Haag, 

Postbus 12651, 2500 DP Den Haag, 

tel. 070 3536639, email:  

archeologie@denhaag.nl, website: 

www.denhaag.nl/archeologie. 

Bezoekadres: Prins Hendrikstraat 39, 

2511 BT Den Haag. Hier is een 

presentatieruimte, waar groepen 

ontvangen kunnen worden en lessen 

en lezingen worden gegeven.

2. Archeologie gemeente Rijswijk

Adres: Gemeente Rijswijk, Afdeling Stad 

en Samenleving, Sectie REO, Bureau 

Monumentenzorg en Archeologie, 

Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, 

tel. 070 3261973. Bezoekadres: 

Bogaardplein 15, 2282 DP Rijswijk. 

3. Archeologie gemeente 

Leidschendam-Voorburg

Adres: Gemeente 

Leidschendam-Voorburg, 

Adviseur Archeologie, 

Postbus 905, 2270 AX 

Voorburg, tel. 06 53 88 31 23. 

Adres: Archeologische 

Werkgroep Leidschen-

dam-Voorburg, Van Naeltwijckstraat 9A, 

2274 NV Voorburg, website: 

www.awlv.nl. 

De vereniging beschikt over een eigen 

werkruimte, waar ook regelmatig 

lezingen worden georganiseerd. 

4. Archeologie Gemeente Voorschoten 

en Wassenaar

Adres: Beleidsadviseur Archeologie, 

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

tel. 06 53 88 31 23

5. Archeologie gemeente Delft

Adres: Erfgoed Delft, Postbus 78, 2600 

ME Delft, tel. 015 2602358, email: 

archeologie@delft.nl, website: 

www.archeologie-delft.nl, bezoekadres: 

Kluizenaarsbocht 7, 2614 GT Delft. 

De dienst heeft een publieke ruimte, 

waar op afspraak groepen ontvangen 

kunnen worden. 

1. RMO Leiden

In het Rijksmuseum voor Oudheden in 

Leiden zijn op de tweede verdieping in 

de Afdeling Nederland in de Romeinse 

tijd onder andere te zien: de mijlpaal 

van Monster/Naaldwijk, enkele 

bronzen handen van Romeinse 

standbeelden (onder andere uit 

Naaldwijk), het bronzen diploma van 

Poeldijk en nog een reeks van 

bodemvondsten, waaronder 

meetapparatuur van de Romeinen. 

In de Afdeling Archeologie van 

Nederland in een andere ruimte op 

dezelfde verdieping bevinden zich de 

Romeinse mijlpaal van Rijswijk en een 

aantal vondsten uit Forum Hadriani.

2. Archeon Alphen aan den Rijn

In het Archeon in Alphen aan den Rijn 

is een van de drie afdelingen speciaal 

gericht op de Romeinse tijd. Hier heeft 

men een Romeins stadje nagebouwd 

met onder meer een woning, een 

badhuis en een herberg. Ook is er een 

marktplaats (forum). 

3. Archeologiehuis Zuid-Holland 

Alphen aan den Rijn

Dit bevindt zich in een herbouwde 

Romeinse villa en staat naast het 

Archeon.  In het gebouw zijn bodem-

vondsten uit Zuid-Holland te zien.  

De presentaties zijn aantrekkelijk en 

overzichtelijk. Je kunt een bezoek  

combineren met het Archeon. In de 

wintermaanden blijft het Archeologie-

huis geopend. 

4. Museon Den Haag

In het Museon in Den Haag is een 

Romeinse afdeling. Hier staan de 

originele mijlpalen van Wateringse 

Veld en worden bodemvondsten 

getoond uit Rijswijk De Bult en van het 

fort Ockenburg, waaronder het skelet 

van een paard. Ook zijn hier vondsten 

van de Scheveningseweg en Midden-

Delfland te zien.

5. Stadsmuseum Voorburg/ 

Leidschendam

In dit museum wordt aandacht be-

steed aan de stad Forum Hadriani. 

Bijzonder is een geconserveerd 

Romeins wagenwiel uit 150 na Chr., 

dat op de bodem van een waterput is 

gevonden. Verder zijn te zien: een 

aantal Romeinse munten, sieraden en 

een gereconstrueerd hoofd van een 

jong meisje. Ze heeft de naam Gera 

gekregen en is het gezicht geworden 

van Forum Hadriani. Het museum 

toont ook een afgietsel van haar skelet. 

Mijlpaal gevonden tussen 

Monster en Naaldwijk, opgericht 

in het 

jaar 162. 

RMO Leiden.

Zichtbare sporen
van de Romeinen
in Haaglanden
in musea

Zichtbare sporen
van de Romeinen
in Haaglanden
in musea
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van de Scheveningseweg en Midden-

Delfland te zien.

5. Stadsmuseum Voorburg/ 

Leidschendam

In dit museum wordt aandacht be-

steed aan de stad Forum Hadriani. 

Bijzonder is een geconserveerd 

Romeins wagenwiel uit 150 na Chr., 

dat op de bodem van een waterput is 

gevonden. Verder zijn te zien: een 

aantal Romeinse munten, sieraden en 

een gereconstrueerd hoofd van een 

jong meisje. Ze heeft de naam Gera 

gekregen en is het gezicht geworden 

van Forum Hadriani. Het museum 

toont ook een afgietsel van haar skelet. 

Mijlpaal gevonden tussen 

Monster en Naaldwijk, opgericht 

in het 

jaar 162. 

RMO Leiden.
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