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INLEIDING 

Door de uitbarsting van de Vesuvius in 79 n.Chr. is het Romeinse stadje Herculaneum overspoeld 
met lavastromen, die na verharding een ondoordringbare laag vulkanisch materiaal vormden. Veel 
bewoners konden blijkens recente vondsten hun huizen nog ontvluchten, maar zijn, beschutting 
zoekend in tongewelven aan het strand, even later toch omgekomen, gestikt door de hete gas- en 
stofwolken tijdens de uitbarsting. Hun huizen hadden ze hals over kop verlaten met medenemen 
van hun meest kostbare bezittingen. Gouden sieraden en munten liggen als stille getuigen daarvan 
tussen de skeletten.' Alle overige bezittingen bleven onder de lava in de huizen achter. Een deel 
van dit huisraad is sinds de achttiende eeuw bij opgravingen aan het licht gekomen. De onverwach
te ramp heeft ons een momentopname verstrekt. 

Onder de dikke laag verharde lava van ongeveer twintig meter - het resultaat van deze en late
re erupties - is veel organisch materiaal in verkoolde toestand bewaard gebleven.2 Dit is in ver
schillende categorieën onder te verdelen. Allereerst hout, dat op verschillende manieren werd toe
gepast. Zeer veel daarvan is van gebouwen afkomstig: vloeren, deuren, ramen, balkons, trappen en 
houten vakwerk. Ook is in 1982 een gekapseisde houten boot aan het licht gebracht en tenslotte 
zijn allerlei houten voorwerpen gevonden, zoals sculpturen, lieren, een textielpers en allerlei 
meubels.3 Behalve hout is ook ander gewoon huisraad gevonden, waaronder resten van beddegoed. 
Voorts zijn kleding, leren geldbuidels en schoeisel blootgelegd. Uitzonderlijk groot is de hoeveel
heid voedselresten: broden en bonen, fruit, granen en groenten. 

Hoewel sinds het begin van de reguliere opgravingen in 1738 allerlei voorwerpen van orga
nisch materiaal zijn opgedolven, is thans nog maar een zeer klein gedeelte hiervan bewaard. Tot 
aan 1927, het begin van de 'nuovi scavi' onder leiding van Amedeo Maiuri, waarbij het grootste 
deel van de nu bekende stad aan het licht is gebracht, bestond er geen beproefde methode om hout 
te conserveren. Het vooral in deze eeuw gevonden organisch materiaal ligt in de opgegraven stad 
en in de verschillende magazijnen. Hiervan zijn houten meubels een belangrijke categorie (afb. 1). 

Grotendeels in deze eeuw gevonden, zijn in Herculaneum een veertigtal houten meubels 
geheel of gedeeltelijk bewaard gebleven. Door hun aard en omvang gaat het om een unieke groep 
die een grote lacune in de kennis van het antieke dagelijkse meubilair opvult, want in aantal 
kennen deze meubels geen vergelijking. In Egypte en op de Krim, de belangrijkste vindplaatsen 
buiten Herculaneum, zijn uit deze periode aanzienlijk minder exemplaren over. Het uitzonderlijke 
van het meubilair in Herculaneum ligt bovendien nog in de grote verscheidenheid aan vormen. 
Komen elders vooral ronde tafels op drie poten voor, in deze stad is een groot assortiment aan 
meubelvormen zoals tafels, zetels, kasten en kisten te vinden. In Herculaneum is het hout aan de 
oppervlakte verkoold, de kern is veelal goed bewaard gebleven. De meeste stukken zijn na de 
ontdekking op een metalen of houten draagstel gemonteerd; ter conservering werd het hout inge
smeerd met paraffine. Sinds kort worden de meubels opnieuw schoongemaakt en op een draagstel 
van plexiglas gezet. 

In de archeologische literatuur vormen de houten meubels van Herculaneum een verwaarloos
de groep. Het is alsof zij in vergetelheid zijn geraakt, ofschoon er al in 1927 voorbeelden in de 
opgraving te zien waren. Dat het materiaal zo lang is veronachtzaamd, kan liggen aan de algemene 
desinteresse voor houten voorwerpen uit de oudheid. J.M. Coles (1982, 1) heeft uitdrukkelijk 

Op de vondst van deze skeletten wordt meer uitgebreid ingegaan door Gore 1984, vooral 556-561, Deiss 1985, 21; Maggi 1985, 
30; Budetta 1993, 677-679. 
Onder de uitbarstingen na 79 n.Chr. was vooral die van 1631 zeer hevig. 
De meeste categorieën houten vondsten worden genoemd en kort beschreven door Maiun 1958, passim; deuren: cf. Adam 1984, 
321 fig. 674 en 676, 329 fig. 693-694; trappen: cf. Mielke 1977, Adam 1984, 220-221 en fig 478-481; sculptuur: cf Maiuri 
1960, 400 fig. 489; boot cf Cerulli Irelli 1983, 416, id. 1984, 518 en tav. LXXIX, 2; Pappalardo 1983, 346-349 en fig. 26; Gore 
1984, 602-604; Deiss 1985, 20; Maggi 1985, 55-65 en 86-89, Conticello 1986, 515; Pappalardo 1987, 192 tav. 79, Budetta 1987, 
198 en tav. 89, id. 1988, 237; Ferroni/Meucci 1989; Budetta 1993, 679-680. 
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hierop gewezen: 'The value of ancient wooden remains is not often recognized by archaeologists, 
partly because of the opinions that little has survived and that even less can be gained by its study. 
Both views are incorrect. The retrieval and examination of ancient woodworking can provide new 
insights into the working of communities at both artificial and environmental levels, and may also 
help in efforts to gain insight into the structure of early societies.'4 Het is tekenend dat 
G.M.A. Richter in haar standaardwerk, 'The Furniture of the Greeks, Etruscans and Romans' 
(1966), de meubels te Herculaneum praktisch geheel buiten beschouwing laat, al geeft ze zelf toe 
dat de meeste Romeinse meubels van hout waren. Daarom heeft zij haar overzicht vooral geba
seerd op pronkmeubels van kostbaarder materiaal. Overigens bestond in het onderzoek naar 
Romeins meubilair in het verleden algemeen een tendens om de nadruk vooral te leggen op 
luxueuze meubels van steen of metaal. Dit is nauwelijks verwonderlijk omdat de meeste nu nog 
bewaarde meubels van deze minder vergankelijke materialen zijn gemaakt. Zonder de kennis van 
houten meubilair evenwel is ons beeld van het interieur van een Romeinse woning volledig 
vertekend: juist hout was het belangrijkste bestanddeel van Romeinse meubels. 

Ook in publikaties over Herculaneum krijgen de meubels weinig aandacht. M. Ruggiero 
(1885), Α. Maiuri (1958) en M.G. Cerulli Irelli (1974) maken melding van slechts enkele exem
plaren. Dat zij tot dusverre niet de verdiende aandacht hebben gekregen, komt doordat de belang
rijkste opgraver, Maiuri, tot zijn dood in 1963 toe de bedoeling had de meubels zelf te publiceren. 
Nadien was de nieuwigheid eraf en bleef het materiaal ongecatalogiseerd en onbewerkt liggen. 
Worden de houten meubels van Herculaneum in de archeologische literatuur vermeld, dan wordt 
doorgaans verwezen naar de opgravingspublikatie van Maiuri, 'Ercolano, I Nuovi Scavi (1927-
1958) Γ (1958), waarin een aantal meubels summier wordt behandeld. De huidige staat van conser
vering van de meubels, die zich veelal nog in de opgraving zelf bevinden, is zorgwekkend. Vooral 
luchtverontreiniging en veelvuldige aanraking door het publiek hebben de toestand van de meubels 
gaandeweg verslechterd. Het is dan ook de hoogste tijd dat het materiaal de aandacht krijgt die het 
verdient. 

Deze studie sluit aan bij het onderzoek dat sinds 1985 onder auspiciën van de Soprintendenza 
Archeologica di Pompei onder leiding van Prof.dr. J.A.K.E. de Waele in Herculaneum wordt 
verricht door leden van de afdeling klassieke archeologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Langs verschillende wegen krijgt de bouw- en bewoningsgeschiedenis van de huizen de aandacht. 
Recente publikaties hierover zijn van de hand van M.C. van Binnebeke (1991 en 1993), G. Jansen 
(1991) en R. de Kind (1992 en 1993). Een belangrijke doelstelling van het onderzoekprogramma is 
te traceren waarvoor de vertrekken in de woningen dienden: de zogenaamde functionele analyse. 
De wijze waarop het huis in het dagelijkse leven is gebruikt, bijvoorbeeld voor eten, slapen en 
werken, kan een indicatie geven voor het gebruik van de woning als geheel en voor de sociale 
status van de bewoners. Bij deze 'functieanalyse' wordt uitgegaan van de formele aspecten van het 
vertrek (zoals omvang, wand- en vloerdecoratie, raam- en deuropeningen) en van de ligging van dit 
vertrek binnen de woning, terwijl ook de aanwezige objecten, voor zover mogelijk, hierin worden 
betrokken. Met een uitgebreid onderzoek naar de meubels die te Herculaneum zijn gevonden, 
worden de gegevens uit de functieanalyse aangevuld. Door hun specifieke vorm en functie kunnen 
de meubels aangeven waarvoor het vertrek ten tijde van de uitbarsting van de Vesuvius werd 
gebruikt. De waarde van het meubilair geeft bovendien een aanwijzing voor de sociale status van 
de personen die toen het pand bewoonden. 

In deze studie worden de houten meubels in Herculaneum voor het eerst in hun volle omvang 
gepubliceerd. In de hoofdstukken 1 tot en met 5 komen verschillende aspecten van het houten 
meubilair van Herculaneum aan de orde. In hoofdstuk 1 wordt het algemene kader geschetst van 
waaruit het onderzoek naar de houten meubels in Herculaneum heeft plaatsgevonden. Allereerst 
wordt het begrip 'meubel' bepaald en aangegeven welke onderverdeling in meubilair is aan te 

Cf Sliwa 1975, 5. 
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brengen (§ 1.1). Vervolgens komt hout als archeologische vondstcategorie ter sprake en wordt 
onderzocht welke omstandigheden gunstig zijn voor het behoud van hout in archeologische context 
(§ 1.2). In § 1.3 volgt een kritische bespreking van de belangrijkste publikaties over meubels uit de 
oudheid. Hier komen achtereenvolgens de voorstadia, Egypte, Voor-Azië en Griekenland, het 
Apennijns schiereiland vóór de Romeinse tijd, Noord- en Midden-Europa en de Romeinse tijd zelf 
aan de orde. Paragraaf 1.4 geeft weer hoe de houten meubels van Herculaneum tot dusverre in de 
archeologische literatuur aandacht hebben gekregen. Daarna wordt ingegaan op de doelstelling van 
het onderzoek naar de houten meubels van Herculaneum en de vraagstellingen van waaruit de 
studie heeft plaatsgevonden (§ 1.5). Van belang is voorts de vraag welke onze bronnen zijn voor 
de kennis van het Romeinse meubilair (§ 1.6) en hoe het onderwerp geografisch en chronologisch 
is afgebakend (§ 1.7). Paragraaf 1.8 tenslotte is een uitweiding over meubilair uit Herculaneum en 
Pompeii en het neoclassicisme. 

Hoofdstuk 2 geeft allereerst informatie over de wijze waarop het hout in Herculaneum is 
verkoold (§ 2.2) en over de opgetreden complicaties waaraan te wijten is dat ondanks de schijnbaar 
gunstige omstandigheden voor het behoud, toch veel houten meubels verloren zijn gegaan (§ 2.3). 
Dan wordt nader ingegaan op de opgravingsgeschiedenis en de wijze waarop de meubels in de 
moderne tijd zijn gewaardeerd (§ 2.4). Voorts krijgen de vindplaatsen van meubels aandacht 
(§ 2.5). Hoe het meubilair in deze eeuw is geconserveerd, gereconstrueerd en aangevuld komt in 
§ 2.6 aan de orde en in § 2.7 wordt ingegaan op de huidige verblijfplaats en staat van conservering 
van de voorwerpen. Tenslotte wordt in § 2.8 onderzocht in hoeverre de bewaard gebleven houten 
meubels representatief zijn voor het meubilair dat vóór de uitbarsting van de Vesuvius in de huizen 
van Herculaneum stond. 

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de verschillende meubelvormen die in Herculaneum 
bewaard zijn gebleven: bedden (§ 3.2), tafels (§ 3.3), zitmeubels (§ 3.4) en bergmeubels (§ 3.5). 
Hierin gaat het er vooral om of het unieke exemplaren zijn dan wel of ze ook elders frequent voor
kwamen. De meubelvormen in Herculaneum lijken op het eerste gezicht een geïsoleerde positie in 
te nemen in het materiaal dat ons op het gebied van originele meubels uit de Romeinse tijd bekend 
is. Dat dit meer een kwestie van toeval is - de unieke omstandigheid dat hier zoveel hout bewaard 
is gebleven - dan dat het materiaal een uitzonderingspositie inneemt in de geschiedenis van het 
Romeinse meubilair, hopen wij duidelijk te maken. In § 3.6 komt de bibliotheek van de Villa dei 
papiri in Herculaneum ter sprake en in § 3.7 wordt nader ingegaan op de formele overeenkomsten 
tussen de verschillende meubelvormen in Herculaneum. 

In hoofdstuk 4 wordt uiteengezet wat de meubels in Herculaneum in combinatie met andere 
bronnen zeggen over de materialen voor meubels en de techniek van het meubelmaken in de 
Romeinse tijd. Na een behandeling van de door schrijnwerkers gehanteerde materialen en technie
ken bij belangrijke culturen in het mediterrane gebied vóór de Romeinse tijd (§ 4.2) en een uiteen
zetting over de geschreven bronnen voor de kennis van de houtbewerking uit de Romeinse tijd 
(§ 4.3) wordt ingegaan op de houtsoorten die de Romeinse meubelmakers gebruikten voor het 
maken van meubilair (§ 4.4). Het resultaat van een inventarisatie van antieke teksten wordt hier 
vergeleken met de uitslag van analyses van het hout van meubels in Herculaneum. Dan volgt een 
overzicht van de gereedschappen die Romeinse meubelmakers - ook die uit Herculaneum - hanteer
den, gebaseerd op opmerkingen bij Romeinse schrijvers en teruggevonden werktuigen (§ 4.5). 
Omdat de meubels van Herculaneum als unieke stukken veel prijsgeven over de verschillende 
technieken die in de Romeinse tijd bij de bewerking van hout werden toegepast, vormen ze de 
belangrijkste bron voor de kennis van houtverbindingen in meubels en van de methodes die werden 
gehanteerd bij de afwerking van meubilair; onderwerpen die in § 4.6 worden behandeld. Vervol
gens komt het beslag in ander materiaal aan de orde (§ 4.7). Om een indruk te geven van de werk
wijze van de meubelmakers in Herculaneum volgt een reconstructie van het arbeidsproces (§ 4.8), 
en een bespreking van de organisatie van het ambacht van de meubelmakers in § 4.9 sluit het 
hoofdstuk af. 

De functie van de meubels in Herculaneum komt aan de orde in hoofdstuk 5. Na een bespre-
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king van hetgeen bekend is over het Romeinse huishouden (§ 5.2), en de indeling van het 
Romeinse huis (§ 5.3), komt de specifieke situatie van de huizen in Herculaneum ter sprake 
(§ 5.4). In deze drie paragrafen wordt het theoretisch kader gepresenteerd van waaruit de bestude
ring van de houten meubels te Herculaneum in hun oorspronkelijke omgeving kan plaatsvinden. 
Daarna wordt gekeken welke gegevens de meubels in combinatie met hun vondstcontext verschaf
fen over het gebruik van de meubels zelf en de vertrekken waarin ze zijn gevonden (§§ 5.5-5.7). 

In de beschrijvende catalogus is een inventaris van alle overgebleven meubels in Herculaneum 
opgenomen. De meubels zijn hierin gegroepeerd naar vorm en worden besproken volgens een vast 
beschrijvingsmodel. Achtereenvolgens komen bedden, tafels, zitmeubels en bergmeubels aan de 
orde. Van alle stukken zijn tekeningen en foto's gemaakt waarop de huidige staat van conser
vering, de relevante details en de reconstructie van de oorspronkelijke situatie zijn gedocumenteerd. 

Appendix 1 omvat het ons bekende archiefmateriaal en de publikaties (1740-1982) die betrek
king hebben op het houten meubilair uit de opgraving. Hierin zijn zowel de geconserveerde 
stukken als de meubels die momenteel vergaan zijn, opgenomen. Houten fragmenten die misschien 
deel hebben uitgemaakt van meubels, worden in appendix 2 gepresenteerd. Als zeer belangrijk 
vergelijkingsmateriaal, vooral voor de techniek, kunnen de afgietsels van houten meubels in 
Pompeii dienen. Deze zijn opgenomen in appendix 3.5 

In deze studie zijn de Griekse en Latijnse termen en citaten, alsook de moderne benamingen voor houtsoorten die deels aan het 
Latijn zijn ontleend, cursief weergegeven. Maten zijn uitgedrukt in het metrieke stelsel, in enkele gevallen in een Romeinse voet 
(') van ca 29.4 cm. Naar antieke auteurs en werken wordt verwezen met een verkorte referentie, ontleend aan de Oxford Latin 
Dictionary (P.W.G Glare [ed.], Oxford 1968-1986, IX-XX) 
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HOOFDSTUK 1 

ALGEMEEN KADER 

1.1 Definitie 

Met het begrip 'meubel', afgeleid van het Latijnse woord mobilis (beweeglijk, beweegbaar), wor
den verplaatsbare elementen of roerende goederen aangeduid. In de schriftelijke bronnen in het 
Latijn komt het hiervan afgeleide neutrum mobile als zelfstandig naamwoord slechts zelden voor 
en nergens zijn expliciet meubels bedoeld.6 Het lijkt daarom een afleiding uit latere tijd. De 
gebruikelijke term is sup(p)ellex, waarmee al het huisraad, inclusief meubels, wordt aangeduid.7 

De belangrijkste tekst in dit opzicht is Digesto 33.10, waarin de verschillende soorten su(p)pellex 
worden opgesomd. Doorgaans worden ze hier betiteld als res moventes non animales (roerende, 
levenloze zaken; Digesto 33.10.2); er worden onder meer meubels, beddegoed, servies en lampen 
toe gerekend, ongeacht het materiaal waarvan deze voorwerpen zijn gemaakt. 

In deze studie wordt uitgegaan van het moderne begrip meubel: 'stuk huisraad, dienend tot de 
inrichting van een vertrek (tafel, stoel, kast, bed, etc.)'.8 De overige categorieën die in Latijnse 
bronnen tot de su(p)pellex werden gerekend, blijven daarmee buiten beschouwing. Behalve 
beweegbare meubelstukken rekenen wij muurkasten tot het Romeins meubilair. Evenals tegenwoor
dig konden kasten vroeger in de vorm van nissen met houten schappen deel uitmaken van de 
architectuur.' Soms werd een dergelijke nis met een deur afgesloten. Ook rekken zijn tot deze 
categorie te rekenen; deze waren veelal verankerd in de wand waartegen ze stonden. Voor middel
eeuws meubilair acht P. Eames (1977, 2) de vraag of een meubel vast of beweegbaar is zelfs van 
ondergeschikt belang, omdat zij weinig verschil in vorm, functie, stijl of datering in het door haar 
bewerkte materiaal constateert. Dit gaat ook op voor de Romeinse tijd. Muurkasten zijn in 
Romeinse woningen meestal te herkennen als uitsparingen in de wand. Alleen als er meer aanwij
zingen zijn dan alleen een nis in de wand, bijvoorbeeld wanneer resten van een kastplank of 
deuren zijn gedocumenteerd, worden ze in deze studie als meubels beschouwd, om verwarring te 
voorkomen met nissen die een andere functie hadden. Losse planken die aan de wand werden 
bevestigd om huisraad of voedsel op te bergen, worden niet tot het meubilair gerekend. 

Tegenwoordig wordt meubilair globaal op drie verschillende manieren onderverdeeld. Aller
eerst zijn meubels naar de uiterlijke vorm in te delen in vijf categorieën: zitmeubels, bedden, tafels, 
kasten en kisten. Al deze categorieën of hoofdvormen bestaan weer uit subcategorieën; zo behoren 
de kruk, de stoel met rugleuning en met of zonder armleuningen en de bank tot de zitmeubels. Ook 
is er onderscheid tussen open en gesloten kasten, waarvan de eerste groep meestal als rekken wordt 
aangeduid. Een dergelijk onderscheid in hoofdgroepen en subcategorieën is ook te maken bij 
Romeinse meubels. We zullen zien dat veel 'moderne' subcategorieën al in de oudheid 
bestonden.10 Aan de bovengenoemde definitie van meubels moet voor de Romeinse tijd evenwel 
één type worden toegevoegd, de aedicula (huisaltaar), die in die tijd de vorm kon hebben van een 
vrijstaande kast. 

Behalve een differentiatie op basis van de vorm is er ook een onderscheid te maken in de 

Codex Iustimanus 9 33 1, Dig 32 79 1, id 50 16 93, Gaius, Inst 4 16 
Apul, Met 1 23, Cato, Agr 98 2, Cíe , Agr 2 32, id 2 38, Cíe , Phil 2 66, Cíe , Ver 2 2 83, id 2 2 176, id 2 4 37, CIL VI 
9049, CIL VI 31033, Dig 33 10, Hor, S 16 117-118, Hor, Ер 1 5 4-7, luv 3 13-14, id 11 99, Liv 30 17 13, id 3967, Luc 
10 122, Mart 5 62 3, Nep , Att 13 5, Pers 4 51-52, PI, Per 731-732, PI, St 61-62, Plin , Nat 15 34, id 37 17, Prop 4 8 37-38, 
Sen , Ер 87 6, id 101 12, Sen , Consolano ad Helviam 11 3, Suet, Aug 73, Ter, Ph 665-666, Varrò , L 8 32, id 9 46, Verg , 
G 1 165-166 Een enkele keer wordt instrumentum als synoniem gebruikt, cf Dig (Pompomus) 33 10 1 Supellex est domestxcum 
patns familiae instrumentum (supellex is het huisraad van de pater familias ) 
Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, Utrecht-Antwerpen, 199212, s ν meubel 
Cf Eames 1977, XI en 1 die hetzelfde oppert voor middeleeuws meubilair 
Cf Feulner 1930, 11, 1980, 13 
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wijze waarop meubilair werd gebruikt. In feite kunnen meubels naar hun functie worden ingedeeld 
in twee groepen, welke A. Feulner heeft aangeduid als: 'Träger und Behälter', dat wil zeggen 
meubels die personen of voorwerpen dragen en meubels die voorwerpen bevatten." Het is beter 
deze categorieën uit te breiden tot meer 'functionele categorieën', dat wil zeggen, een indeling van 
meubels naar de activiteiten waarbij mensen ze gebruiken, als eten, slapen, rusten en werken. Op 
basis hiervan is een onderscheid te maken tussen meubilair voor dagelijks gebruik en pronk-
meubilair.12 Tot de eerste groep behoren de meeste elementen van de inrichting van winkels, 
werkplaatsen en dienstvertrekken in woningen. De tweede groep stond vooral in representatieve 
vertrekken van woningen en in openbare gebouwen. In woningen zijn tal van gradaties mogelijk 
tussen het eenvoudig gebruiksmeubilair en de meer representatieve vormen. De indeling in functio
nele categorieën kan tevens inzicht geven in de hiërarchie binnen meubelvormen, zoals in de 
oudheid bijvoorbeeld het geval was bij zitmeubels; een belangrijk persoon of een god werd weer
gegeven op een stoel met rugleuning en armleuningen, een minder belangrijk iemand moest 
genoegen nemen met een stoel met alleen een rugleuning; een eenvoudige bank of kruk zonder 
enige leuning wees op een lage status.13 Erezetels en ambtszetels, respectievelijk bisellia en sellae 
cumies, vormden hierop een uitzondering; deze krukken gaven de bezitter juist een hoog aanzien. 

Behalve een formele en een functionele differentiatie is ook een onderverdeling naar het mate
riaal aan te brengen. Het belangrijkste materiaal voor meubels was in de Romeinse tijd, zoals ook 
vandaag de dag nog, hout. Steen, in hoofdzaak marmer, en metaal (brons en ijzer), kwamen relatief 
veel minder voor, al doet het aantal bewaard gebleven meubels het tegenovergestelde vermoeden. 
In deze studie beperken we ons tot de categorie van de houten meubels. Komen toch andere mate
rialen aan de orde, dan zijn dit elementen van grotendeels uit hout vervaardigde meubels. Bij een 
duidelijke formele, technische of functionele overeenkomst met de houten exemplaren komen soms 
meubels ter sprake die geheel uit ander materiaal dan hout zijn vervaardigd. Het was uitdrukkelijk 
niet onze bedoeling al de houten meubels uit de Romeinse tijd in deze studie te betrekken, het 
uitgangspunt is steeds het materiaal in Herculaneum. 

1.2 Hout als archeologische vondstcategorie 

Zoals reeds eerder ter sprake kwam, kreeg hout als archeologisch vondstmateriaal lange tijd niet de 
aandacht die het verdient. Oorzaken voor deze gebrekkige aandacht zijn verschillend van aard. 
Veelal gaat het om oude opgravingen met minder goede opgravingsmethodes. Bovendien beston
den er lange tijd geen mogelijkheden hout na ontdekking te conserveren en verging het bij aan
raking met zuurstof. Zo kon CL. Ransom (1902, 137-140) voor de klassieke oudheid slechts zes 
houten meubels noemen die haar tot dan toe bekend waren. Sindsdien is de aandacht voor hout in 
archeologische context toegenomen en zijn mogelijkheden tot conservering gevonden. Dat hout 
aldus bewaard is gebleven, is veelal een gevolg van totale of gedeeltelijke afsluiting van zuurstof, 
maar er zijn ook andere redenen waardoor hout is geconserveerd. Door gebrek aan zuurstof kunnen 
zich geen schimmels vormen die het proces van desintegratie bevorderen.14 Een verdere factor is 
de aan- of afwezigheid van bodemzuren en micro-organismen. Hieronder volgt een overzicht van 
de meest voorkomende omstandigheden die de conservering van hout bevorderen: 

'nat-houtconservering': het hout heeft ononderbroken in water of natte klei gelegen; de aan
wezigheid van bepaalde bodemzuren kan deze vorm van conservering nog verder bevor-

Feulner 1930, 12; id. 1980, 14; cf. Grodde 1989, 19 
Cf. Feulner 1930, 8 en 1980, 12-13. Feulner verwoordt dit aldus: 'Der Gegensatz oder das Zusammenspiel von Zweckform und 
Kunstform bildet den eigentlichen Inhalt einer Kunstgeschichte des Möbels.' Grodde (1989, 10) onderscheidt 'Nutzmobiliar' of 
'Zweckmobiliar' van 'Repräsentationsmobiliar' 
Cf Feulner 1930, 12-13; 1980, 14-15. 
Cf. Gorczynski 1969, 153. 
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deren;15 voorbeelden hiervan zijn de archaische houten meubels gevonden op het Griekse 
eiland Samos;16 

het hout bevindt zich in een extreem droge omgeving. Voorbeelden hiervan zijn Egypte, 
Gordion en Kertch (Pantikapaion) op de Krim;17 organismen die normaal gesproken de des
integratie van hout bevorderen, kunnen zonder vocht niet overleven; soortgelijke omstandig
heden golden misschien bij de houten meubels die in Jericho in 1952 door K.M. Kenyon in 
graven uit de vroege bronstijd zijn gevonden;18 

het hout is ingevroren in de permafrost, zoals het geval is met meubels van de zogenaamde 
Pazyryknomaden in het Altaigebergte in Rusland; in het ijs zijn hier onder meer twee ronde 
tafels met vier poten in de vorm van leeuwen gevonden;19 

het hout ligt dichtbij gecorrodeerde metalen of in een zouthoudende omgeving;20 

het hout is door brand verkoold, waardoor het, zij het in gewijzigde vorm, bewaard is; de 
toevoer van zuurstof was tijdens het proces van verkoling beperkt, anders zou het hout volle
dig verbrand zijn; verkoold hout is chemisch stabiel en door slechts zeer weinig organismen 
aan te vreten.21 

Het hout in Herculaneum behoort tot de laatste categorie, waarbij het in verkoolde toestand boven
dien in een voor zuurstof bijna ondoordringbare laag heeft gelegen (zie § 2.2). 

Waar het originele hout niet bewaard is, kan soms een afgietsel worden gemaakt van de holte 
die het vergane hout in de verharde vulkanische massa heeft achtergelaten. Dit soort afgietsels is 
gemaakt van meubels uit de Griekse bronstijd op Thera en in Pompeii en omgeving van stukken 
uit de Romeinse tijd.22 

1.3 Het onderzoek naar meubels uit de oudheid 

Voor een beter beeld van de Romeinse houten meubels is een overzicht noodzakelijk van de litera
tuur die over meubilair in de oudheid is verschenen. Bij de beschrijving van de houten meubels te 
Herculaneum in hoofdstuk 3 zal blijken dat deze niet op zichzelf staan: veelvuldig is een afhanke
lijkheid te constateren van meubels of vormen uit andere cultuurgebieden. De meest voor de hand 
liggende voorbeelden zijn te zoeken in Griekenland, vooral in de hellenistische tijd, en Etrurie. 
Deze afhankelijkheid uit zich zowel algemeen als in details. Maar niet alleen van Grieken en 
Etrusken blijken de Romeinen formele en decoratieve elementen te hebben overgenomen, ook aan 
Egypte en in mindere mate Voor-Azië en de Minoïsch-Mykeense cultuur zijn direct of indirect 
elementen ontleend. In het hier volgende overzicht ligt de nadruk op de vorm, de decoratie en de 
functie van de meubels, eerder dan op de techniek, die in hoofdstuk 4 aan de orde komt. 

Egypte en Voor-Azië 
In de studie van H. Baker (1966) wordt aandacht besteed aan het meubilair uit Egypte, het Nabije 
Oosten en het Egeïsche gebied tot het begin van de vijfde eeuw v.Chr. Nadat de basisvormen van 
het Egyptisch meubilair in het Oude Rijk tot stand zijn gekomen, ziet Baker (1966, 39) verder 
weinig ontwikkeling. Nieuwe trends komen aldus Baker (1966, 60) pas op vanaf de achttiende 

Cf Capelle 1980,412 
Cf onder andere Ohly 1953, passim 
Voor Egypte cf onder andere Western 1963, 150, voor de Knm cf Vaulina/Wasowicz 1974, passim 
Baker (1966, 217) schrijft het behoud van de meubels in Jencho toe aan 'an accumulation of gas, due to unknown causes, that 
killed the organisms causing decay ' 
Cf Dimbleby 1967, 98 en Rudenko 1948, 20-23 en tav VIII en IX 
Cf hiervoor Taylor 1981,7 
Capelle 1980, 412-413 geeft een meer uitgebreide beschrijving van al deze mogelijkheden Cf ook Western 1963, 150-151, 
Taylor 1981, Schweingruber 1983, 395-396, Grodde 1989, 4-5 
Thera zie onder andere Mannatos 1971, 41-42, Kobek 1983, 192 fig 36 pi 102-103, Jahn 1990, 59-60, 96-97 en Anm 431-432, 
260 Kat 31 en Anm 715, Pompen zie deze studie, appendix 3 
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dynastie. Een belangrijk deel van zijn studie heeft deze auteur dan ook gewijd aan meubels uit die 
achttiende dynastie, de inventarissen van de graven van Tutankhamon (ca. vijftig meubels: Baker 
1966, 75-110) en van de architect Kha (32 meubels: Baker 1966, 110-124). Het is eerder denkbaar 
dat men door de grote hoeveelheid bewaarde originelen uit deze dynastie dreigt te vergeten dat de 
ontwikkeling veel eerder heeft ingezet en geleidelijk is verlopen. Behalve Baker hebben ook andere 
auteurs zich toegelegd op de studie van het geheel aan Egyptische meubelvormen. E. Leospo 
(1987) gaat daarbij vooral uit van de collecties van het Museo Egizio te Turijn. Andere overzichten 
op dit gebied zijn van de hand van A. Koeppen en C. Breuer (1904, 47-83), С. Aldred (1954) en 
G. Killen (1980). Een uitgebreide studie van Egyptische tronen heeft K. Kühlmann (1977) 
gemaakt, waarbij hij ingaat op de benaming, vormgeschiedenis en symboliek. Een overzicht van 
Egyptische zitmeubels, die vooral moeten worden gezien als statussymbolen, geeft F. Fetten 
(1985). Nog uitgebreider is in dit opzicht het werk van M. Metzger (1985), die uitweidt over 
troonvormen in Egypte, Mésopotamie, Syrië en Palestina. 

De archeologische en schriftelijke bronnen voor Mesopotamische meubels hebben aandacht 
gekregen in de studie van A. Salonen (1963). Deze auteur geeft allereerst een typologie, behandelt 
vervolgens materialen en maten en gaat in op de techniek. 

In tumulus MM in Gordion zijn allerlei houten meubels gevonden, die gedateerd worden in de 
achtste en zevende eeuw v.Chr. en die door E. Simpson (1985) in een monografie zijn besproken. 
Hieronder bevinden zich een zogenaamde pagodetafel en acht rechthoekige tafels op drie poten.23 

Het Fenicisch meubilair is door E. Gubel (1987) in een monografie behandeld. Op basis van 
afbeeldingen heeft deze auteur een typologie opgesteld. Chronologisch beslaat dit materiaal de tijd
spanne tussen 1200 en 332 v.Chr. Gubel (1987, 276) laat zien dat er een grote mate van afhanke
lijkheid was van Egyptisch meubilair en acht het Fenicisch gebied van belang als intermediair voor 
het doorgeven van een bepaald type tronen, de zogenaamde sphinx- en leeuwetronen (Gubel 1987, 
35-75 cat. 1-31), aan de Grieks-Romeinse wereld. Een uitgebreide behandeling van Oudoosterse 
tronen en bedden geeft H. Kyrieleis (1969, 6-97). A. Feulner heeft in zijn 'Kunstgeschichte des 
Möbels' tenslotte gekozen voor een geïntegreerd overzicht van meubilair uit Egypte en de 
klassieke oudheid.24 

De Griekse en Romeinse oudheid 
Het standaardwerk voor meubels uit de klassieke oudheid is dat van G.M.A. Richter (1966); daarin 
wordt ingegaan op de typologie, de chronologische ontwikkeling en de afhankelijkheid van andere 
cultuurgebieden. Het is een bewerking van haar eerdere boek uit 1926. Het verschil tussen deze 
twee werken is dat in het laatste een hoofdstuk over Egeïsch meubilair is toegevoegd (Richter 
1966, 5-12). Verder zijn de delen over Etruskisch en Romeins meubilair uitgebreid en is het deel 
over Griekse meubels bijgewerkt. In de uitgave van 1926 is een appendix met technische tekenin
gen opgenomen, die helaas in de latere uitgave ontbreekt. Ten aanzien van Grieks meubilair stelt 
Richter (1926, VIII en 1966, 3) vast dat er weinig typen waren, die steeds verder ontwikkeld en 
geperfectioneerd werden. Wel zijn vele varianten in details waar te nemen. Richter prijst vooral de 
eenvoud van de meubelvormen, die waardigheid uitstraalt, en de goede proporties. Haar overzicht 
is voor een deel gebaseerd op dat van A. Koeppen en C. Breuer (1904, 114-216), die eveneens op 
Griekse, Etruskische en Romeinse vormen zijn ingegaan. 

Een typologie van Griekse, maar ook Romeinse, houten meubels vinden we voorts bij 
A. Wasowicz (1966, 175-202). CL. Ransom bespreekt de vormgeschiedenis en de techniek van 
Griekse, Etruskische en Romeinse bedden.25 Ook de overzichten van G. Reincke (1935, 497-508) 
en K. Stemmer (1985, 229-239) bestrijken de gehele oudheid. С Ehrl (1990) behandelt de meubels 
uit de klassieke oudheid oppervlakkig. In het overzicht van C. Aldred (1957, 221-245) van Grieks 

Cf. voorts Young 1958, 150; Baker 1966, 231; Aytug 1988, 357-367; De Vries 1990, 389 fig. 23 en 24. 
Feulner 1930, 11-34 en 1980, 13-26. 
Ransom 1905, 19-38 vormgeschiedenis; Ransom 1905, 39-61: techniek. 
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en Romeins meubilair ligt de nadruk op de techniek. Stoelen en bedden, en daarmee samenhangend 
zitten en liggen in de Grieks-Romeinse wereld worden behandeld door Th. Klauser (1971, 2-12) in 
een studie over de betekenis van stenen zetels (cathedrae) in vroeg-Christelijke graven in de stad 
Rome. 

De applieken van Griekse en Romeinse bedden worden het meest uitgebreid besproken door 
Chr. Boube-Piccot (1975) en S. Faust (1989 en 1992). B. Barr-Sharrar (1987) geeft tenslotte een 
overzicht van de antropomorfe bustes die als applieken op hellenistische en Romeinse bedden en 
kisten waren bevestigd. 

Voornoemde auteurs bespreken materiaal uit de gehele klassieke oudheid; hieronder volgt een 
overzicht van studies op deelgebieden. 

De Griekse bronstijd en ijzertijd tot en met de geometrische tijd 
Omdat er uiterst weinig afbeeldingen van bedden en tafels uit de Minoïsche en Mykeense tijd zijn 
overgeleverd, concludeert Reincke (1935, 498) ten onrechte dat deze meubelvormen in die tijd 
nagenoeg geen rol speelden. Algemene overzichten van Egeïsch meubilair van G. Kulczycki (1930-
1931 en 1933), H. Baker (1966, 235-255) en P. Kobek (1983, 180-194) laten het tegengestelde 
zien. Enkele auteurs zijn nader ingegaan op de meubels die worden genoemd op de kleitabletten 
met lineair-B uit Pylos.26 Op houtbewerking in de Minoïsch-Mykeense tijd gaat A. Wasowicz 
(1964) in. 

B. Jahn (1990) schetst het ontstaan en de ontwikkeling van het zitmeubilair in de Griekse 
bronstijd. In haar monografie gaat zij uit van afbeeldingen, vooral plastieken. De Cycladische 
meubelstijl stond volgens deze auteur op zichzelf en onderging weinig formele en technische 
invloed van buiten (Jahn 1990, 54-55). Deze stijl had grote invloed op meubels uit de Minoïsche 
tijd, ofschoon deze wel aan de toen heersende wensen werden aangepast (Jahn 1990, 83-86). 
Georiënteerd op vooral Minoïsche voorbeelden heeft zich in de Mykeense wereld volgens Jahn 
(1990, 90) een eigen stijl ontwikkeld, die ook grote verschillen vertoonde met de Egyptische 
meubelstijl, omdat het karakter van het hout belangrijker was dan bij Egyptische meubels en de 
vormen natuurlijker waren. Jahn beperkt zich niet tot de bronstijd, maar heeft de zitmeubels tot aan 
het begin van de archaïsche tijd eveneens in haar studie betrokken (Jahn 1990, 158-182). Ze ziet 
een continuïteit in zitmeubelvormen vanaf de Griekse bronstijd tot aan de archaïsche tijd.27 Ze 
gaat daarmee in tegen een aantal auteurs vóór haar die een geheel nieuw begin veronderstelden na 
de Minoïsch-Mykeense tijd28 en sluit zich aan bij S. Laser (1968) en G. Kulczycki (1933, 94), die 
niet alleen voor de zitmeubels maar meer in het algemeen op het gebied van meubels een beïnvloe
ding van Griekse vormen door laat-Egeische veronderstellen. 

S. Laser (1968) geeft een overzicht van prehistorisch Grieks meubilair, waarin hij - geheel 
volgens de normen van de Archaeologia Homerica, waarvan zijn studie een hoofdstuk vormt -
eerst de terminologie voor meubels bij Horneros tracht te identificeren en dan het archeologisch 
materiaal de revue laat passeren. Zijn conclusie is (Laser 1968, 77-78) dat Horneros vooral 
gebruiksmeubilair van zijn eigen tijd beschrijft. De kostbaardere meubels uit die tijd moeten zijn 
ontstaan onder invloed van vooral Fenicische vormen die eventueel via Cyprus in Griekenland en 
Klein-Azië terecht zijn gekomen; in de Homerische epische poëzie zijn deze een uitzondering. 
Reële voorbeelden hiervan zijn drie houten tronen uit Cyprus met ivoren applieken uit het einde 
van de achtste eeuw v.Chr., die bekend zijn gemaakt door V. Karagheorgis (1968, 99-103). Met 
hun duidelijke oosterse invloed laten zij zien dat Cyprus een belangrijke rol heeft gespeeld in het 
doorgeven van oosterse elementen in de Griekse meubelvormgeving en -decoratie. 

Ventns 1955, 109-124, Higgins 1956, 39-41, Milani 1972, 37-41, Manessy-Guitton/Weil 1976 
Jahn 1990, 200 'Die Sitzmöbel der geometrischen Zeit bilden die Basis für den folgenden griechischen Mobelbau Es ist jedoch 
kein vollständiger Neubeginn Bronzezeitliche Traditionen werden weitergeführt und mit neuen Elementen und Techniken 
verbunden Lediglich die spezifische Formgestaltung der mykemschen und minoischen Kunst geht verloren ' 
Voorbeelden hiervan zijn Baker 1966, 235 en 254 en Richter 1966, Il Cf ook Jahn 1990 Anm 1538 
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Griekenland van de archaïsche tijd tot en met het hellenisme 
In de literatuur wordt het als een vaststaand feit beschouwd dat de hele Griekse periode lang het 
aantal meubeltypen nagenoeg gelijk blijft, maar dat er wel vele variaties mogelijk waren.29 Naar 
de mening van Reincke (1935, 499) worden de ligmeubels gaandeweg belangrijker door een veran
dering in eetgewoonten, de introductie van het aanliggend eten. In het algemeen kan men vast
stellen dat de Grieken slechts het noodzakelijke gebruiksmeubilair in hun huizen plaatsten,30 

hetgeen echter niet wil zeggen dat dit niet rijk bewerkt kon zijn. Eerst in de hellenistische tijd 
worden onder oosterse invloed veel representatieve meubels vervaardigd, soms zelfs met een louter 
decoratieve functie.31 In tegenstelling tot Richter geeft Reincke (1935, 502-508) een overzicht 
waarin alle meubelvormen geïntegreerd worden behandeld om zo de stijlontwikkeling van het 
Griekse meubilair in het algemeen duidelijk te maken. Richter (1966, 13-84) geeft een afzonder
lijke bespreking van alle meubelvormen. 

H. Kyrieleis (1969, 98-201) behandelt uitgebreid tronen en bedden van de achtste tot de vierde 
eeuw v.Chr. waarbij de nadruk vooral is gericht op de poten van deze meubels. In een onlangs 
verschenen artikel gaat J. Boardman (1990, 122-131) in op bedden die werden gebruikt bij Griekse 
symposia, en de oosterse herkomst van het gebruik van bedden bij feesten. Het is volgens deze 
geleerde niet mogelijk onderscheid te maken tussen bedden voor symposia en bedden waarop men 
sliep. Blijkbaar is de studie van J.-M. Dentzer (1982) hem onbekend, die toch een omvangrijke 
monografie over het motief van het aanliggend dineren op afbeeldingen heeft doen verschijnen. In 
de studie van E. Briimmer (1985) komen Griekse kisten en kistvormige meubels aan de orde. Sterk 
bepaald door het materiaal, namelijk hout, zijn volgens haar de constructies in de loop der eeuwen 
nauwelijks gewijzigd. 

Behalve studies die aan Grieks meubilair in het algemeen zijn gewijd, bestaan er deelstudies 
die ingaan op afzonderlijke periodes. Deze volgen hieronder. 

De archaische tijd 
Belangrijke vondsten van houten meubilair uit de archaïsche tijd zijn gedaan op Samos; deze zijn 
in verschillende publikaties ontsloten, waarvan de meest uitgebreide die van D. Ohly (1953) is.32 

H.-U. Cain (1989, 87-95) gaat in op een type troon dat, ontstaan in de archaïsche tijd, acht eeuwen 
lang zal worden afgebeeld als zetel voor goden. Deze tronen met armleuningen en een rugleuning, 
die worden gekenmerkt door rechthoekige, in het midden uitgezaagde poten met voluten, benadruk
ken als een soort topos of gemeenplaats de waardigheid van degene die er op is afgebeeld. 

De klassieke tijd 
Reincke (1935, 504) karakteriseert het klassiek-Griekse meubilair als eenvoudig van vorm en 
zonder veel ornamentiek. Het Griekse huis moet in die tijd relatief leeg zijn geweest; alleen de echt 
noodzakelijke meubels maakten deel uit van de inrichting.33 In zijn verhandeling over de termino
logie voor meubilair op de Attische stèlai - waarop de in 415 v.Chr. geconfïsceerde bezittingen van 
Alkibiades en zijn kornuiten staan opgesomd - veronderstelt W.K. Pritchett (1956, 210-254) dat 
meubilair met kostbare ornamentiek in de klassiek-Griekse tijd niet diende voor privé-gebruik, zelfs 
niet onder de rijkeren. De opmerkelijk lage sommen die de meubels blijkens de stèlai opbrengen, 
zijn volgens Pritchett een afspiegeling van de geringe behoefte aan meubels in die tijd. Reconstruc
ties van meubels uit deze tijd naar afbeeldingen op vazen zijn gepubliceerd door Т.Н. Robsjohn-
Gibbings en C.W. Pullin (1963). Enkele van deze reconstructies maken tegenwoordig deel uit van 
de Goulandris-collectie in Athene. 

Cf. Richter 1926, VIII; Feulner 1930, 21; 1980, 20; Richter 1966, 13 Baker (1966, 256 en 285) meent dat de basisvormen van 
Griekse meubels in de zesde eeuw v.Chr. zijn vastgesteld en daarna zijn geperfectioneerd. 
Cf. Reincke 1935, 500. 
Cf Reincke 1935, 500-501. 
Cf. voorts Homann-Wedeking/Jantzen/Kopcke 1966; Kopeke 1967; Walter 1976, 29-30; Kyrieleis 1980 en 1983, 295-302. 
Richter 1926, 1; 1966, 3 
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De hellenistische tijd 
Het hellenistische meubilair wordt vooral gekenmerkt door een toename van de ornamentiek en 
heeft een bijna barokke uitstraling.34 Versiering en pracht worden belangrijker dan de schoonheid 
van het materiaal en de doelmatige gebruiksvorm. Belangrijke studies over meubels uit deze tijd 
zijn die van W. Deonna (1938) met betrekking tot meubels uit Delos, en als aanvulling hierop het 
artikel van G. Siebert (1973), die bronzen applieken van meubels van dit eiland behandelt. Andere 
auteurs gaan eveneens in op bronsbeslag, zoals B. Barr-Sharrar (1987), die applieken van bedden 
met antropomorfe bustes bespreekt, en S. Faust (1989), die een exemplarische studie heeft geschre
ven over het hele scala van de bedapplieken in verschillende materialen en hiervan een typologie 
en een chronologische ontwikkeling schetst.35 

Marmeren tafels op twee steunen uit de hellenistische en Romeinse tijd zijn bestudeerd door 
R. Cohon, die deze betitelt als: 'artistic creations which are best regarded as sculpture' (Cohon 
1985, 1). In zijn beredeneerde catalogus behandelt hij niet minder dan 290 exemplaren, terwijl in 
de inleidende tekst de kwaliteit, de werkplaatsen, de herkomst, de makers en de iconografie ter 
sprake komen. Een vergelijkbare studie van marmeren tafelpoten is van de hand van Chr. F. Moss 
(1988), wiens type 10 - tafels met vier rechte poten - reeds eerder uitvoerig was behandeld door 
Chr. Boube-Piccot (1968-1972). 

Enkele hellenistische of Romeinse houten meubels in Berlijn zijn door CL. Ransom (1902, 
125-139) onder de aandacht gebracht. 

Het Apennijns schiereiland vóór de Romeinse tijd 
Belangrijk voor onze kennis van het prehistorisch Italisch meubilair zijn grafvondsten uit 
Verucchio bij Rimini uit de zevende eeuw v.Chr, bekend geworden door artikelen van G.V. Gentili 
(1985, 1985A, 1986, 1988). Hier zijn onder meer ronde tafels met drie poten, voetenbankjes en 
delen van ronde tronen met rugleuningen gevonden. F. Jurgeit (1990, 1-32) publiceerde vier 
fragmenten in bronsblik van een troon in Karlsruhe (Badisches Landesmuseum), die grote overeen
komst vertoont met de houten exemplaren uit Verucchio. 

Het korte overzicht van Etruskisch meubilair in het handboek van Richter (1966, 85-96) is 
sterk verbeterd en uitgebreid door St. Steingräber (1979). Deze laatste gaat in zijn studie vooral in 
op vorm en functie, stelt een typologie op en onderzoekt de afhankelijkheid van Griekse en 
oosterse voorbeelden. Van alle typen schetst hij de chronologische ontwikkeling en geografische 
verspreiding. Richters idee dat het Etruskisch meubilair bijna geheel afhankelijk was van het 
Griekse (Richter 1926, 102; 1966, 4 en 85), is door Steingräber genuanceerd. Mag dan ongeveer de 
helft van de Etruskische meubelvormen gebaseerd zijn op Griekse voorbeelden, dikwijls blijkt ook 
inspiratie te zijn uitgegaan van oosterse prototypen en hebben veel vormen een Italische oorsprong 
(ca. 25 %). De invloed van Griekse meubelvormen in Etrurië begint in de zevende eeuw v.Chr., 
maar zet pas echt door in de loop van de zesde eeuw (Steingräber 1981). 

Noord- en Midden-Europa 
B. Grodde (1989) heeft zich in haar studie over houten meubels in pre- en protohistorisch Noord
en Midden-Europa een cultuurhistorische analyse van meubelvormen tot doel gesteld. Het Romeins 
meubilair blijft buiten het bestek van haar studie, maar zij behandelt wel een aantal stukken die 
door de Griekse en Romeinse wereld zijn beïnvloed (zie onder meer Grodde 1989, 41). Om 
verschillende redenen zijn in deze gebieden weinig houten meubels bewaard gebleven uit de 
Romeinse keizertijd (Grodde 1989, 41-42). Allereerst was de bodemgesteldheid ongunstig voor het 
behoud. Ook zijn meubels vaak meegenomen bij het verlaten van een nederzetting. Tenslotte waren 
volgens deze auteur de opgravingsmethodes gebrekkig en zijn grafvondsten veelal afkomstig uit 
brandgraven waarin nog maar weinig of geen hout aanwezig is. 

Cf Reincke 1935, 505 
Cf. voor de hellenistische tijd ook Ransom 1902 en 1905; Richter 1926 en 1966; Wasowicz 1966 

11 



De Romeinse tijd 
Naar de mening van Richter (1926, 117 en 1966, 97) hebben de Romeinen vrijwel uitsluitend 
Griekse meubelvormen overgenomen en verder ontwikkeld.36 Koeppen en Breuer (1904, 214) 
reeds achtten de Romeinen op meubelgebied geen vernieuwers, maar eerder eclectici, die bestaande 
Griekse vormen aan hun eigen smaak aanpasten, reden waarom doorgaans moeilijk een onder
scheid is te maken tussen hellenistisch en Romeins meubilair.37 In recente studies is aangetoond 
dat dit onderscheid wel degelijk is aan te brengen.38 

Een zeer oppervlakkige behandeling van Romeins meubilair is van de hand van B.M. Felletti 
Maj (1940). Veel uitgebreider is in dit opzicht de studie van J. Liversidge (1955), die door het 
combineren van originelen en afbeeldingen een typologie geeft van meubels in Romeins Britannië, 
waarbij ze ook veel materiaal van daarbuiten bespreekt. Het feit dat het meubilair in dit deel van 
het rijk zoveel overeenkomst vertoont met dat uit andere gebieden, geeft een belangrijk kenmerk 
van Romeinse meubels aan dat behalve Liversidge (1955, 2) ook Richter (1966, 97) heeft gecon
stateerd: de uniformiteit van meubels in ver uiteenliggende gebieden. Dit kunnen we onder
schrijven. Richters overzicht van het Romeinse meubilair is summier;39 zij ziet hierin ten onrechte 
geen ontwikkeling en geeft daarom slechts een presentatie van de door haar geconstateerde vormen 
(Richter 1966, 98). Dat deze visie dient te worden herzien, zal in hoofdstuk 3 blijken. 

Reincke (1935, 501-502) veronderstelt dat in huizen in de vroeg-Romeinse tijd alleen het 
praktisch noodzakelijke meubilair stond en dat in de inrichting van de woningen de wanddecoratie 
belangrijker was dan de meubels. Pas onder hellenistische invloed vindt naar de mening van deze 
geleerde een totale verandering plaats en komt een 'barokke' luxe op in de vormgeving van 
meubels, die vanaf dat moment ook een wezenlijke bijdrage was tot de aankleding van vertrekken. 
Door de opvatting dat Romeinse interieuren werden gekenmerkt door een zucht naar weelde, is het 
oordeel over meubilair uit die tijd lang negatief gekleurd geweest.40 Het is onze vaste overtuiging 
dat dit vooral veroorzaakt is door het gebrek aan bronnen voor alledaags gebruiksmeubilair.41 Ook 
Richter heeft haar overzicht voor een groot deel gebaseerd op pronkstukken. Een behandeling van 
het alledaags gebruiksmeubilair in Herculaneum maakt duidelijk hoe vertekend dit beeld is. 

Behalve de algemene overzichten van Romeins meubilair die hierboven zijn genoemd, zijn 
allerlei detailstudies verschenen. Zo geeft P. Soprano (1950) een catalogus van triclinia in tuinen 
en peristylia in Pompeii. Over de sella curulis als ambtszetel voor Romeinse magistraten gaan het 
werk van O. Wanscher (1980) en een deel van de omvangrijke studie van Th. Schäfer (1989, 24-
195 en Kat. 233-363). Laatstgenoemde gaat in een artikel bovendien nader in op de zogeheten 
bisellia, typische Romeinse erezetels, welke men op grond van verdienste kon verkrijgen.42 Rieten 
leunstoelen komen aan de orde in een artikel van W.A. Daszewski (1966, 347-359). 

Een catalogus van alle marmeren tafels in Pompeii en Herculaneum is van de hand van Cohon 
en Moss (1980).43 Zij hebben bovendien elk afzonderlijk in een monografie aandacht besteed aan 
Romeinse marmeren tafels, de eerste gaat in op tafelsteunen en de laatste op tafelpoten (Cohon 
1985 en Moss 1988). Een aanvulling op de studie van Moss is het artikel van R.M. Schneider 
(1992) over trapezophoroi in de vorm van oosterse tafeldienaren, waartoe wellicht ook de steunen 
gerekend moeten worden met een figuur die voorheen doorgaans als Attis werd geïdentificeerd. 

Een behandeling van het Romeins meubilair geeft Richter 1926, 117-145 en 1966, 97-116 
Cf Pernice 1927, 367-368, Feulner 1930, 21 en 1980, 20 
Cf bijvoorbeeld Faust 1989, passim 
Richter 1966, 97-116 
Reincke 1935, 507 noemt hiervan als oorzaak 'Das Luxusbedurfms der Römer, das den Wert und die Pracht des verwandten 
Materials hoher schätzt als die Schönheit der tektonischen Form, fuhrt zu dekorativer Überladung und oft unschöner Stil-
mischung ' Cf Koeppen/Breuer 1904, 169-170 
Koeppen en Breuer 1904, 190 zijn zich hiervan bewust ' von dem Mobiliar des armen Burgers wissen wir infolge des fast 
volligen Versagens der Quellen eigentlich blutwenig' Cf ook Feulner 1930, 12 en 1980, 14 
Schafer 1990, 307-345 Voor de argumenten tegen diens Kat 5 op ρ 328-331, waann hij de twee bedden in de salutano op het 
graf van Vestonus Pnscus te Pompen interpreteert als bisellia, cf Mols/Moormann (in druk) Cf voor sellae cumies voorts 
Schäfer 1990A 
Deze ligt in manuscript in de bibliotheek van de Soprintendenza Archeologica di Pompei 
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Deze zou men kunnen aanduiden als stommeknechten. 
Veel materiaal op het gebied van Romeinse kasten heeft E.G. Budde (1940) verzameld. Diens 

opvatting (Budde 1940, 5-7) dat kasten van Griekse oorsprong waren, kunnen wij niet onder
schrijven (zie § 3.5.1). Aan houten kisten met bronsbeslag is aandacht besteed door E. Pernice 
(1932) en M. Kemkes (1991, 299-387). 

Ook bronzen meubels en bronzen applieken van houten meubels zijn door verschillende 
auteurs aan de orde gesteld. In de bijdrage van E. Talamo Vattimo en M. Cima di Puolo (1990, 
51-79) is de fraaie fotodocumentatie in contrast met de tekst, waarop nogal wat is aan te 
merken.44 Studies van Chr. Boube-Piccot (1960 en 1975) omvatten bronzen meubels en bronzen 
applieken van meubels in Marokko. Tenslotte hebben de monografieën van B. Barr-Sharrar (1987) 
en S. Faust (1989) behalve op hellenistische applieken van bedden ook op Romeinse betrekking. 

Een studie waarin aandacht wordt besteed aan de doorwerking van Romeinse meubels en de 
verschillen daarmee in later tijd, is die van P. Eames (1977) over middeleeuwse meubels in 
Frankrijk, Engeland en de Nederlanden van de twaalfde tot de vijftiende eeuw. 

1.4 De houten meubels van Herculaneum in de archeologische literatuur 

In de archeologische literatuur nemen de houten meubels van Herculaneum tot dusverre een zeer 
bescheiden plaats in. De meeste werken waarin de stukken worden behandeld, zijn die welke de 
opgraving in Herculaneum in haar geheel behandelen of monografieën welke een onderwerp uit 
deze stad aan de orde stellen. In het omvangrijke werk van M. Ruggiero (1885), die het archiefma
teriaal van de eerste anderhalve eeuw van opgravingen heeft gepubliceerd, komen de eerste 
vondsten van meubels ter sprake. Zijn verzameling van bronnen is van onschatbare waarde voor 
allen die zich met Herculaneum bezighouden. De voor meubels relevante passages uit het door 
hem verzamelde archiefmateriaal, aangevuld met informatie uit andere archivalia, zijn dan ook 
opgenomen in appendix 1 aan deze studie. 

A. Maiuri, de belangrijkste opgraver van Herculaneum uit deze eeuw, is er niet meer toe 
gekomen de meubels te publiceren, ofschoon in zijn werk over de 'nuovi scavi' uit 1958 meer
malen een tweede deel in het vooruitzicht wordt gesteld waarin hij het vondstmateriaal wilde 
behandelen. Hij noemt in zijn overzichtswerk veel van de bewaarde meubels, alsmede enkele die 
niet behouden konden blijven. Een uitgebreide beschrijving zoekt men evenwel tevergeefs. Het 
materiaal is sinds de dood van Maiuri onbewerkt en grotendeels niet gecatalogiseerd blijven liggen. 
Op een enkele uitzondering na baseren auteurs die na 1958 meer algemene werken over Hercula
neum hebben gepubliceerd, zich wat de meubels betreft op de opmerkingen van Maiuri in zijn 
opgravingspublikatie.45 

M.G. Cerulli Irelli trof in de Casa del colonnato tuscanico slechts applieken aan, terwijl al het 
hout was verdwenen, hetgeen vooral te wijten is aan de systematische doorgraving van het huis 
met mijnschachten in de periode van de Bourbons.46 De meubels die tijdens haar opgravingen aan 
de zogenaamde Decumanus Maximus zijn gevonden, zijn nooit gepubliceerd. 

Pas aan het eind van de jaren tachtig is er nieuwe belangstelling gekomen voor de meubels 
van de kant van de directie van de opgraving, hetgeen geresulteerd heeft in nieuwe restauraties en 
een tentoonstelling van enkele stukken in de Engelenburcht te Rome. De tentoongestelde stukken 
werden gepubliceerd in een catalogus van de hand van T. Budetta en M. Pagano (1988).47 

In het algemeen komen in de literatuur over meubilair slechts enkele houten meubels in 

Cf de recensie van Mols (in druk A) 
Tot deze algemene werken behoren Maiun 1958A, Kusch 1960, Cretella 1961, Машп 1961, Maiun 1964, Bnon 1965, De 
Francisas 1974, Zefiro 1979, De Vos/De Vos 1982, Gore 1984, Deiss 1985 De passages hieruit met betrekking tot meubels 
worden in de catalogus per nummer onder code 5 gegeven 
De applieken zijn gepubliceerd in Cerulli Irelli 1974 
Zie ook Budetta 1987 en 1989 
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Herculaneum ter sprake. Enige ervan zijn opgenomen in het overzicht over Romeinse meubels van 
B.M. Felletti Maj (1940), en in een kleine monografie over kasten heeft E.G. Budde (1940, 12-13) 
een meer uitgebreide behandeling gegeven van één meubel in Herculaneum, de aedicula in de Casa 
del sacello di legno (hier cat.nr. 29, afb. 139). Liversidge (1955, 40) betrekt één tafel (cat.nr. 18, 
afb. I l l ) in haar overzicht. In het standaardwerk van G.M.A. Richter (1966) nemen houten 
meubels - en dus ook de stukken van Herculaneum - een ondergeschikte plaats in. Richter noemt 
alleen de wieg (cat.nr. 11, afb. 73). Hout, waaruit het meeste Romeinse meubilair werd 
vervaardigd, was naar haar zeggen geheel verloren gegaan en daarmee bleef de grootste groep 
meubels onderbelicht. Bij het raadplegen van de publikatie van Maiuri (1958) - die zij, omdat haar 
gegevens over de wieg daaruit stammen, gekend moet hebben - had zij evenwel tot een andere 
conclusie kunnen komen. De meubels in Herculaneum, hoe fragmentarisch ook bewaard, zijn als 
unieke overblijfselen van alledaags gebruiksmeubilair veel eenvoudiger dan de bijzonder kostbare 
exemplaren van brons en marmer waarop Richter haar overzicht grotendeels heeft gebaseerd. 

Ook na het verschijnen van het werk van Richter worden meubels in Herculaneum niet meer 
dan sporadisch in de archeologische literatuur genoemd. Enkele auteurs blijken iets beter op de 
hoogte te zijn. Zo noemt A. Wasowicz (1966) een aantal exemplaren wanneer zij aandacht schenkt 
aan de houtbewerking bij de Grieken. D.G. Orr (1978 en 1980) gaat in op enkele houten aediculae 
(huisaltaren) en F. Von Zglinicki (1979) behandelt de wieg (cat.nr. 11). Een aantal meubels komt 
ter sprake in het werk van J. Clarke (1991), in het hoofdstuk over vierdestijls-ensembles. In andere 
studies worden de meubels meestal slechts genoemd of afgebeeld zonder dat een beschrijving 
wordt gegeven.48 

De bronzen elementen van meubels in Herculaneum zijn in de archeologische literatuur een 
enkele keer aan bod gekomen. In het voortreffelijke werk van Chr. Boube-Piccot (1975) over de 
applieken uit Marokko worden enkele stukken in Herculaneum als vergelijkingsmateriaal genoemd 
en Th. Schäfer (1979) behandelt in een artikel twee bronzen ambtszetels (sellae curules) afkomstig 
uit het theater van Herculaneum.49 Van een van deze zetels zijn de poten bewaard gebleven 
(Museo Nazionale Napels, inv. 73152), de andere is verdwenen (Museo Nazionale Napels, inv. 
73153). Tenslotte zijn recentelijk enkele applieken wan filiera - verhogingen op de korte kanten van 
bedden waarop men aanliggend at - in Herculaneum beschreven door S. Faust, die in haar 
catalogus ook zeven bedden uit Herculaneum opneemt.50 

De conclusie luidt dat het meubilair als gevolg van de geringe aandacht die de opgravers er 
zelf aan besteed hebben, allesbehalve gepubliceerd is. Daarom vooral heeft het in de studies over 
Romeinse meubels niet de plaats gekregen die het verdient. Een belangrijk bestanddeel van de 
antieke meubelkunst wordt verwaarloosd, wanneer de houten meubels van Herculaneum daarin niet 
worden betrokken. 

1.5 Doel en vraagstellingen 

In deze studie wordt een volledige publikatie van de houten meubels te Herculaneum nagestreefd. 
De nadruk hierbij ligt op de vorm, het materiaal en de techniek, alsook op de functie. Vijf vraag
stellingen, die hieronder nader worden uitgewerkt en toegelicht, vormden het uitgangspunt bij het 
onderzoek. Zij zijn in beginsel archeologisch van aard, hetgeen ook inhoudt dat zij onderzocht zijn 
met beoordelingscriteria die in de geschiedenis van de kunst en de techniek gebruikelijk zijn. 

De belangrijkste hiervan zijn in de literatuurlijst bij de betreffende meubels in de catalogus gegeven, voorbeelden zijn Liversidge 
1950, Vaulina/Wasowicz 1974, 167, Packer 1975, Adam 1984, 220-221, Tran Tam Tinh 1988, 104, Mastroroberto 1992, 147 
Van recenter datum zijn de artikelen van Mols (1991-1992, 1993, 1993A), waarin meer uitgebreid op enkele meubels wordt 
ingegaan als voorpublicaties van het hier gepresenteerde onderzoek 
Cf ook De Kind 1992, 30 
Applieken van fulcra Faust 1989, 161 (Kat 32), 174 (Kat 129, 130 en 131), 185 (Kat 214, 216 en 217), zie ook Faust 1992, 
107, bedden Faust 1989, 173-174, Kat 122-127 Cf hier § 3 2 1 en recensie van Faust 1989 Mols 1992. 191-193 
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Allereerst is nagegaan hoe enerzijds een zo grote hoeveelheid houten meubilair in één stadje 
bewaard kon blijven en anderzijds nog een veel groter aantal meubels - ondanks de gunstige 
omstandigheden voor behoud - toch verloren kon gaan. Voor zover de opgravingsverslagen van 
Herculaneum waren te traceren, zijn ze in het onderzoek betrokken. Behalve opmerkingen met 
betrekking tot de vorm en de vondstomstandigheden, bevatten de verslagen ook gegevens over 
meubels die tijdens of na de opgraving verloren zijn gegaan. Alvorens zich te laten leiden door de 
beschrijvingen van vergane meubels, moet men de betrouwbaarheid van de opgravingsverslagen 
toetsen, - een toetsing die heeft plaatsgevonden aan de hand van de beschrijvingen van meubels die 
thans nog bestaan. Uit de verslagen is ook de waardering van de meubels in de drie eeuwen sedert 
de aanvang van opgravingen in Herculaneum op te maken. Voorts heeft in deze studie de vraag 
meegespeeld hoe de meubels zijn behandeld sinds in deze eeuw een methode ter conservering is 
gevonden. Op deze vraagstelling wordt in hoofdstuk 2 ingegaan. 

In het onderzoek is nagegaan welke specifieke meubelvormen te Herculaneum voorkomen en 
hoe deze zich verhouden tot andere meubels uit de Romeinse tijd. Bekeken is in hoeverre de in 
Herculaneum bekende vormen op zich zelf staan of behoorden tot een categorie meubels die meer 
algemeen verbreid was: zijn ze in hoofdvorm of details te beschouwen als lokale of Romeinse 
innovaties, of zijn ze afgeleid van vormen die elders, bijvoorbeeld in Egypte, Griekenland en 
Etrurië, gangbaar waren? Doel van deze studie naar de vorm is het meubilair van Herculaneum te 
relateren aan gelijktijdige bronnen om het te plaatsen in het licht van de tijd waarin het in gebruik 
was.51 Op deze problematiek wordt ingegaan in hoofdstuk 3. Het materiaal te Herculaneum leent 
zich daarom bij uitstek voor bestudering van de vormgeving van meubilair uit één stad, omdat hier 
een zogenaamde negatieve selectie ('Negativauslese') ontbreekt. De nederzetting is niet verlaten, in 
welk geval de bewoners hun huisraad hadden kunnen meenemen, maar in haar geheel bedolven, 
waardoor in veel woningen al het huisraad bewaard is gebleven. 

Ruime aandacht is voorts besteed aan aspecten van technische aard. Door een analyse van 
houtmonsters is onderzocht uit welke houtsoorten meubels zijn vervaardigd en is gepoogd de 
herkomst van de gebruikte houtsoorten te bepalen. Er is - voor zover dit mogelijk was - een inven
taris gemaakt van de houtverbindingen die bij de meubels te Herculaneum zijn toegepast. Op basis 
van deze inventaris is onderzocht welke kennis de meubelmakers hadden van de specifieke eigen
schappen van houtverbindingen. Om vast te stellen van welke gereedschappen gebruik is gemaakt, 
is het hout onderzocht op sporen van bewerking. Details tonen bijvoorbeeld hoe met grote precisie 
op de draaibank werd gewerkt en hoe men door het gebruik van verschillende geprofileerde schaaf-
ijzers variatie in profielen kon aanbrengen. De sporen kunnen zo ook een bijdrage leveren aan onze 
kennis van gereedschappen. Verder verschaft het materiaal belangrijke gegevens over de afwerking 
van meubels, houtsnijwerk, inlegwerk en fineer. Het geheel aan observaties van technische aard 
geeft tevens inzicht in de mate van vakmanschap die de meubelmakers te Herculaneum kenmerkte. 
Bovendien is de combinatie van alle observaties op technisch gebied van belang wil men het 
oorspronkelijke meubel zo getrouw mogelijk reconstrueren. Van een aantal meubels was op het 
moment van de ontdekking meer bewaard dan momenteel, waardoor de oorspronkelijke toestand 
slechts te achterhalen is door de huidige situatie te vergelijken met de beschrijving van het stuk in 
de opgravingsverslagen, die dan ook aanvullingen op technisch gebied geven. In detailkwesties 
vormen ze doorgaans de enige bron van informatie. Zo wordt, wat de oorspronkelijke afwerking 
betreft, in de verslagen enkele keren gewag gemaakt van rode verf, die evenwel op geen enkel 
meubel meer voorkomt. Door gebrek aan bronnenmateriaal kon slechts oppervlakkig worden 
ingegaan op de vraag in hoeverre de meubelmakers te Herculaneum gespecialiseerd waren. 
Tenslotte zijn de bevindingen van technische aard vergeleken met hetgeen bekend is uit de 
bestudering van andere houten meubels uit de Romeinse tijd. Deze problematiek komt in hoofd
stuk 4 ter sprake. 

Soms zijn in Herculaneum houten meubels voorzien van elementen uit ander materiaal. Vooral 

Cf. Eames 1977, XI die een overeenkomende vraagstelling hanteert bij haar onderzoek naar middeleeuws meubilair. 
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scharnieren van bot, bronsbeslag van bedden alsook bronzen en ijzeren hang- en sluitwerk van 
kasten en kisten komen voor. De studie van dit beslag en de wijze waarop het aan de meubels is 
bevestigd, is in het algemeen van belang voor de reconstructie van meubels waarvan alleen de 
elementen uit minder vergankelijke materialen dan hout bewaard zijn gebleven. Ook aan deze 
vraagstelling wordt in hoofdstuk 4 aandacht besteed. 

Behalve aan formeel-technische aspecten is aandacht geschonken aan de functie van de 
meubels. Om te bepalen waarvoor een meubel heeft gediend, zijn de vorm van het meubel en de 
vondstcontext alsook de vorm, grootte en decoratie van het vertrek waarin het meubel stond, als 
criteria gehanteerd. Is bovendien de benaming van een meubel uit de schriftelijke bronnen bekend, 
dan is de informatie die deze bronnen geven over het gebruik van dat meubel, in de analyse 
betrokken. Het beeld van het geheel aan functies waarvoor de meubels te Herculaneum gediend 
hebben, is vergeleken met hetgeen uit archeologische en schriftelijke bronnen bekend is over 
Romeins meubilair in het algemeen. Van eminent belang voor het bepalen van de functie van 
meubels en vertrekken zijn de opgravingsverslagen. Deze laatste kwestie komt aan de orde in 
hoofdstuk 5. 

1.6 Bronnen voor onze kennis van Romeinse meubels 

Als basismateriaal voor het vergelijkend onderzoek zijn verschillende bronnen gebruikt die hier
onder kort worden opgesomd. We onderscheiden primaire en secundaire bronnen. Tot de eerst
genoemde groep rekenen we de originelen, tot de tweede de afbeeldingen en schriftelijke bronnen. 
De combinatie van deze typen bronnen geeft inzicht in de rijkdom aan vormen voor Romeinse 
houten meubels alsook in de technieken die meubelmakers toepasten; tevens geeft ze aanwijzingen 
voor het gebruik van meubels. 

Als primair vergelijkingsmateriaal voor het meubilair te Herculaneum dienen allereerst houten 
meubels die elders in het Romeinse gebied aan het licht zijn gekomen. Hoewel hun aantal veel 
geringer is, tonen deze dikwijls grote gelijkenis met het Herculanensische materiaal. Belangrijke 
vindplaatsen zijn Egypte en de Krim, waar hout bewaard is gebleven ten gevolge van het droge 
milieu. Ook cementen of gipsen afgietsels van holtes die houten meubels in het vulkanisch stof en 
in de lapilli in Pompeii hebben achtergelaten, representeren een belangrijke groep die ter verge
lijking kan dienen. Omdat de meeste hiervan onvoldoende zijn gepubliceerd, worden deze beschre
ven in appendix 3. Voorts is soms gebruik gemaakt van vergelijkbare stukken uit andere materialen 
zoals brons en steen, wanneer zij op formeel, technisch of functioneel gebied overeenkomsten 
vertonen met het materiaal te Herculaneum. 

Behalve de originelen is ook indirect vergelijkingsmateriaal in de studie betrokken. Allereerst 
betreft het hier afbeeldingen van meubels op reliëfs, wandschilderingen, mozaïeken of produkten 
van kunstnijverheid. Hiervan hebben wij via het gepubliceerd materiaal een overzicht verkregen. 
Wil men wandschilderingen gebruiken als getuigenis voor de Romeinse meubelvormen dan is extra 
voorzichtigheid geboden, omdat op veel taferelen die geïnspireerd zijn op Griekse originelen, 
eerder Griekse dan Romeinse meubels zijn afgebeeld. Reeds eerder is hierop gewezen.52 Richter 
(1966, 97) constateert dit eveneens, maar gebruikt deze bronnen desondanks. Een tweede gevaar is 
dat afbeeldingen topoi of gemeenplaatsen zijn, geworteld in een traditie en niet een weergave van 
de contemporaine werkelijkheid, wat het geval lijkt bij Romeinse grafreliëfs waarop het zoge
naamde dodenmaal is weergegeven.53 In dit genre is het schema van de aanliggende man rechts 
en de zittende vrouw links een zó exacte imitatie van Griekse voorbeelden dat het hoogst twijfel
achtig is of hier een Romeins gebruik is weergegeven. Het afgebeelde meubilair kan daarom zeer 

Cf Ransom 1905, 14, Pernice 1927, 368 (recensie van Richter 1926), Peters 1993, 216 
Cf Dentzer 1982, passim Deze auteur spreekt echter van het 'banquet couché' 
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wel een conservatief karakter hebben.54 

Schriftelijke bronnen maken gewag van de vorm, de benaming en de functie van Romeinse 
houten meubels. Ook op het gebied van de techniek van het schrijnwerken blijkt dit soort bronnen 
waardevolle gegevens te verschaffen. Omdat we geen Romeins geschrift bezitten over meubilair, 
zijn we aangewezen op korte opmerkingen bij schrijvers door de hele Romeinse geschiedenis heen. 
Belangrijke auteurs zijn in dit opzicht Varrò (De Lingua Latina), Plinius (Naturalis Historia) en de 
zesde-eeuwse schrijver Isidorus van Sevilla, die in zijn Origines veel gegevens aan oudere auteurs 
ontleent. De literaire bronnen verschaffen echter vooral gegevens over wat zich in de hogere 
sociale kringen afspeelde. Het zijn vaak de kostbare en excentrieke stukken die 'de literatuur 
halen'. Eenvoudige, alledaagse meubels worden daarentegen veel minder genoemd. Omdat de 
verzamelingen van schriftelijke bronnen met betrekking tot meubels - vooral aangelegd aan het 
einde van de vorige eeuw - lacuneus zijn, hebben wij een nieuw overzicht gemaakt, waarbij naar 
volledigheid is gestreefd; deze inventarisatie diende tevens om inzicht te krijgen in de literaire 
context, die ook voor onze kennis van het genoemde meubilair van belang is.55 

In het algemeen kan worden vastgesteld dat ten aanzien van houten meubels de bronnen op 
zichzelf niet representatief zijn. Voor de archeologische bronnen ligt dit aan de geringe houdbaar
heid van het materiaal, dat meestal is vergaan. Dat de antieke auteurs geen representatief beeld 
geven, komt vooral doordat ze relatief veel spreken over meubels van de hogere sociale kringen, 
terwijl we bij hen veel minder vinden over het gewone meubilair in de lagere milieus. Daarom 
moeten beide genoemde soorten bronnen voorzichtig worden gehanteerd: alleen de combinatie 
ervan is representatief. 

1.7 Geografische en chronologische afbakening 

Geografisch beperken we ons in deze studie tot de houten meubels die in Herculaneum zijn gevon
den. Chronologisch stamt het materiaal, gezien beperkingen die te maken hebben met de gemid
delde duur dat meubels meegaan, vrijwel zeker uit de laatste eeuw van het bestaan van de stad. 
Hoewel hiervoor geen sluitend bewijs is te leveren, ligt het in de lijn der verwachting dat alle 
meubels zijn vervaardigd na het moment dat Herculaneum een Romeins municipium is geworden 
(89 v.Chr.). We beschouwen de voorkomende vormen dan ook als Romeins en gaan er van uit dat 
ze alle in 79 n.Chr. nog in gebruik waren. Het is niet waarschijnlijk dat zich onder het meubilair in 
Herculaneum, dat - zoals in hoofdstuk 5 zal blijken - vooral gebruiksmeubilair was, van buiten het 
Romeinse rijk geïmporteerde of van elders binnen het rijk aangevoerde stukken bevinden.56 Het 
afgegoten materiaal in het naburige Pompeii dient vooral als aanvulling. Zoals reeds is opgemerkt 
komen ter vergelijking meubels van overal uit het Romeinse rijk in aanmerking; ondanks de 
afstand bestaat een grote mate van overeenkomst. Door de momentopname die het gevolg is van de 
vulkaanuitbarsting, ligt het voor de hand dat de in Herculaneum aan het licht gekomen meubels 
nagenoeg gelijktijdig in gebruik waren. Nochtans wordt gepoogd de groep meubels te Herculaneum 
- en Pompeii - in een groter chronologisch kader te plaatsen om daarmee de positie aan te geven 
die ze inneemt in het meubilair door de hele Romeinse tijd heen. 

Hetzelfde fenomeen komt voor bij veel afbeeldingen van meubels uit het Nabije Oosten, waarop de repetitie van vormen veelal 
een symbolische betekenis heeft (Baker 1966, 175). 
Overzichten op dit gebied zijn er onder meer van de hand van Blümner (1879, 1885 en 1911) Veel van de door hem verzamelde 
teksten zijn overgenomen door latere auteurs, onder andere Richter (1926 en 1966, passim). 
Een uitzondering hierop zijn kisten met winkelwaar, waarvan in opgravingsverslagen melding wordt gemaakt; deze, wellicht ver
vaardigd in dezelfde plaats als de er in verpakte artikelen, zijn echter niet bewaard gebleven. Zie hiervoor ook § 5.5 (kisten). 
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1.8 Het 'Nachleben' 

Al snel na de aanvang van de opgravingen in Herculaneum en Pompeii is in verschillende Euro
pese landen en in Amerika een renaissance te constateren van het meubel naar klassiek, Grieks-
Romeins model. Dit fenomeen, het neoclassicisme, dat zich behalve in meubels ook in de architec
tuur en de decoratie van het binnenhuis manifesteert, is deels het gevolg van vroege publikaties 
over de opgravingen in Herculaneum en Pompeii, waaronder de delen van 'Le Antichità di 
Ercolano Esposte' (Napoli 1755 en later) en de brieven van Johann Joachim Winckelmann.57 

Enkele van de meubels afgebeeld in 'Le Antichità di Ercolano Esposte' hadden zeer grote invloed. 
Vooral de bronzen drievoet met poten gedecoreerd met sfinxen stond model voor veel tafels en het 
motief van poten gedecoreerd met fantastische dieren werd ook verwerkt in andere vormen van 
meubilair (afb. 4). De genoemde drievoet heeft onder andere als voorbeeld gediend voor de zoge
heten trespoli.5* 

Pompeii en Herculaneum waren bovendien vast onderdeel van de 'Grand Tour', waardoor vele 
reizigers de vondsten konden bezichtigen. Houten meubilair heeft op de achttiende- en negen-
tiende-eeuwse creaties op meubelgebied echter volstrekt geen invloed gehad. De belangrijkste 
bronnen voor de neoclassicistische vormgeving in de meubelkunst waren afbeeldingen van 
meubels, vooral in de schilderkunst, en de bronzen applieken van meubilair die in de Vesuvius-
steden werden gevonden. Bronsbeslag van Romeinse bedden werd bovendien soms verwerkt in 
foutieve reconstructies van zetels; zo ontstonden moderne creaties die genreschilderijen 
aankleedden.59 De meubelvormen die ontstonden, waren in het algemeen noodzakelijkerwijs geen 
navolgingen van Romeinse vormen maar van Griekse en hellenistische, omdat de voorbeelden uit 
de wandschilderingen vrijwel uitsluitend een Griekse en hellenistische oorsprong hadden.60 Het 
eenvoudiger Romeinse gebruiksmeubilair dat men kende uit schilderingen van alledaagse, typisch 
Romeinse scènes, werd kennelijk als inferieur gezien en daaraan werd geen aandacht besteed. Deze 
stukken kwamen ook minder dikwijls in de publikaties terecht. Bezoekers van de opgravingen in 
Herculaneum hebben zeker houten meubels gezien, maar kennelijk maakten deze weinig of geen 
indruk. Misschien is het verkoolde uiterlijk, waardoor de meubels veel van hun oorspronkelijke 
vorm en decoratie misten, daarvan de oorzaak. Omdat het hout niet kon worden geconserveerd, 
vergingen de stukken bovendien snel nadat ze waren blootgelegd. Bij de bergmeubels gold alleen 
de inhoud de interesse. Om deze redenen moet het 'Nachleben' van het houten meubilair van 
Herculaneum nog beginnen. 

Cf. Praz 1979, 36 en 39; Pirzio Biroli Stefanelli 1990, 1-3. Zie voor de invloed van 'Le Antichità di Ercolano Esposte' op de 
Deense meubelkunst vanaf het eind van de achttiende en de negentiende eeuw Gelfer-J0rgensen 1988 en 1990. Zie voor de 
invloed van het werk op de decoratieve kunst in het algemeen: Allroggen-Bedel 1993 
Hierover verzucht Praz (1979, 39)· 'E la cosa ha degenerato come il suo nome'. 
Cf. Praz 1976-1980, 124. 
Cf. Baker 1966, 286-288 
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HOOFDSTUK 2 

VERKOLING, OPGRAVING EN CONSERVERING 

2.1 Inleiding 

De 41 totnogtoe geconserveerde houten meubels in Herculaneum kunnen naar hun vorm worden 
onderverdeeld in: bedden (12), tafels (6), zitmeubels (4) en bergmeubels (12 kasten, 1 kist). Naast 
deze min of meer volledige exemplaren zijn van enkele meubels houten fragmenten bewaard 
(1 bed, 3 tafels en 2 kasten). Voorts zijn er fragmenten van meubels afkomstig, waarvan evenwel 
niet duidelijk is tot welk type ze behoren (zie appendix 2). Alle meubels zijn verre van intact aan 
het licht gebracht. Vaak zijn ze door de kracht waarmee de lavastroom de huizen binnendrong, 
verschoven en beschadigd. Bovendien zijn de meeste in fragmenten uiteengevallen gevonden. 
Niettemin zijn ze zodanig bewaard gebleven, dat men in veel gevallen een getrouwe reconstructie 
kon maken van de oorspronkelijke vorm. 

Op enkele houten meubels, vooral bedden en bergmeubels, zijn applieken van bot en metaal 
teruggevonden. Zo zaten op bergmeubels benen scharnieren en zijn er bronzen applieken van bed
den gevonden: beslag van gedraaide poten, hoekverstevigingen en applieken van fulcra). Ook werd 
brons en ijzer gebruikt voor hang- en sluitwerk van bergmeubels en als metalen bekleding van 
kisten om de inhoud te beveiligen. Veel vaker nog zijn applieken uit bot en metaal los gevonden. 

Uit de frequentie van vondsten van applieken in Herculaneum mag men afleiden dat er veel 
meer houten meubels hebben gestaan dan er bewaard zijn. Alleen al in de opgravingsverslagen van 
de periode Maiuri zijn er aanwijzingen voor een totaal van 130 verschillende houten meubels. Voor 
het veel kleinere areaal dat in de negentiende eeuw is blootgelegd, zijn er nog altijd gegevens over 
ongeveer 60 meubels. Als we hierbij bedenken dat van twaalf geconserveerde meubels om 
verschillende redenen geen melding in het archiefmateriaal wordt gemaakt, komt het totaal aan 
negentiende- en twintigste-eeuwse meubelvondsten boven de 200 te liggen. In de dagboeken van 
de achttiende eeuw is bovendien nog sprake van 93 meubels en fragmenten daarvan, waaronder 58 
segmenten van benen scharnieren. De vindplaatsen tijdens deze vroegste opgravingen zijn echter 
veelal niet te achterhalen en het gebied waaruit zij komen, is veel groter dan het huidige opgegra
ven stadsareaal. Nochtans kan voor het nu blootgelegde deel van Herculaneum worden vastgesteld 
dat het aantal bewaard gebleven houten meubels maar een gering gedeelte is van het totaal aan 
meubels dat er vóór de uitbarsting moet hebben gestaan. 

Bij de keuze van het materiaal voor de catalogus hebben de volgende overwegingen een rol 
gespeeld. De bewaarde houten meubels zijn alle beschreven. Wat het beslag en de applieken in 
andere materialen betreft, zijn slechts die stukken opgenomen die zijn gevonden op de nog bewaar
de houten meubels. De bronzen applieken van fulcra vallen daarmee bijvoorbeeld buiten het kader 
van onze catalogus, omdat het hier steeds om losse vondsten gaat, zonder dat daarbij hout werd 
gevonden. Om toch enigszins een idee te verschaffen van hun aantal en aard, zijn de losse vond
sten verzameld in appendix 1, waarin op basis van het archiefmateriaal een overzicht is gegeven 
van alle houten meubels en applieken uit Herculaneum. 

In dit hoofdstuk staan de vragen centraal wat er op het moment van de uitbarsting en daama 
met de houten meubels is gebeurd, en hoe we ons huidige gegevensbestand van enerzijds de nog 
bewaarde meubels en anderzijds het archiefmateriaal moeten opvatten. Allereerst wordt gekeken 
naar de omstandigheden die gezorgd hebben voor het behoud door verkoling van hout en ander 
organisch materiaal in Herculaneum en voorts naar de theorieën die daarover naar voren zijn 
gebracht (§ 2.2). Vervolgens komen verschillende complicaties ter sprake die het teloorgaan van 
veel meubels - ondanks de schijnbaar gunstige omstandigheden voor het behoud - in de hand 
hebben gewerkt (§ 2.3). Daarna wordt de opgravingsgeschiedenis behandeld voor zover deze van 
belang is voor de houten meubels, en wordt nagegaan hoe het materiaal in verschillende periodes is 
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gewaardeerd (§ 2.4). Vervolgens komt de nadruk te liggen op het meubilair dat bewaard is geble
ven en wordt ingegaan op de vindplaatsen (§ 2.5), de moderne behandeling ter conservering van de 
meubels alsmede de reconstructies en aanvullingen na de ondekking (§ 2.6). Voorts komen de 
huidige verblijfplaats en de staat van conservering van de bewaarde meubels aan de orde (§ 2.7). 
Tenslotte wordt de vraag gesteld in hoeverre het bewaard gebleven materiaal representatief ge
noemd kan worden (§ 2.8). Op de geschiedenis van de stad Herculaneum wordt hier verder niet 
ingegaan; daarvoor zij verwezen naar het recente overzicht van De Kind.61 

2.2 Theorieën over de verkoling van hout in Herculaneum 

Al vroeg na de aanvang van de systematische opgravingen in Herculaneum werd aangenomen dat 
de organische materialen door een gloeiend hete lavastroom waren verbrand (Della Torre 1745).62 

De lava zou tegelijkertijd hebben bewerkstelligd dat ze van de zuurstof werden afgesloten, waar
door het vuur geen kans kreeg zich verder te ontwikkelen. Het proces zou te vergelijken zijn met 
de wijze waarop tot in de moderne tijd houtskool wordt gemaakt. Tegen deze opvatting verzetten 
zich M. Ruggiero (1885, VI) en A. Maiuri (1932, 17; 1941, 132 en 177; 1946, 367). Ruggiero 
merkte op dat op het verkoolde hout geen laag as lag wanneer het werd gevonden, hetgeen wel het 
geval zou zijn, wanneer het was verbrand. Met hem meende Maiuri daarom dat het proces van 
verkoling geleidelijk heeft plaatsgevonden - mede door het vochtige milieu waarin het hout zo lang 
had gelegen - en niet een direct gevolg is van de uitbarsting.63 Naar hun mening was de stad met 
vochtige modder bedekt ten gevolge van een vloedgolf uit zee, nog voordat de lavastroom het 
stadje overspoelde.64 Maiuri's zienswijze werd bevestigd door de vulkanoloog C.G.I. Friedlaender. 
Sedert 1914 directeur van het naar hem genoemde vulkanologisch instituut in Napels, heeft deze 
Maiuri zijn ideeën over het behoud van organisch materiaal medegedeeld in een brief van 22 juni 
1931.65 Friedlaender achtte fossilisatie de oorzaak van het verkolingsproces.66 Bij een dergelijk 
proces is geen sprake van verbranding, maar van transformatie van het hout door de eeuwen heen. 
Dit type transformatie wordt door T. Gorczynski (1969, 154) aangeduid als 'coalification' en als 
volgt beschreven: 'Increase of carbon and decrease of hydrogen; carbon dioxide, methane and other 
similar substances are released during this process <...>. The process of coalification is not fully 
understood yet, at the beginning it takes place with some aeration, but later on without air 
exchange'. Het grote bezwaar tegen de opvatting van Ruggiero en Maiuri met betrekking tot verko
ling is dat voor een proces zoals Gorczynski beschrijft zeker bij grotere objecten een veel langere 
tijd nodig is dan de periode van amper twee millennia. Er is overigens aangetoond dat soms gedu-

De Kind 1992, 19-41 (met literatuur). 
Dit is ook te lezen in een brief van Winckelmann aan Bianconi - Rauch van 31 maart 1758 (ed. Rehm/Diepolder 1952, 339 Nr. 
207), waar het hout ал de kasten in de Villa dei papiri ter sprake komt: 'Es sind über 800 Stücke an zweyen Orten gefunden, 
und zwar in ihren Schränken, welche so, wie die Schriften durch die Glut des feurigen Stromes, welcher die Stadt Herculanum 
bedecket, in Kohlen verwandelt worden sind.' 
Ruggiero 1885, VI: 'Il secondo errore non meno grave è l'incendio, di cui parve falsamente veder le tracce in tutti ι legni e le 
altre materie combustibili convertite in carbone, non avvertendo fra l'altro che questa trasformazione del legno è anche opera 
naturale del tempo, dell'umido e del non esser rimasto all'aria aperta; sotto le quali condizioni perde gran parte dell'acqua che 
entra nella sua composizione e si riduce in quella particular sorte di carbone, non considerando che il simile è avvenuto dei legni 
rimasti per molti secoli in fondo alle acque; che il legno e le altre materie combustibili, bruciando, danno sempre alquanto cenere 
nelle facce superiori, della qual cenere non si scorge vestigio né in Ercolano né in Pompei.' Cf. Maiuri 1958, 77 nota 25 en 
Maiun 1958, 25: 'Ma ... Ercolano ci dà, in luogo del cavo delle forme, il vero e proprio oggetto ligneo; per un processo di 
conservazione umida quello che l'Egitto ci dà per un processo di conservazione secca, il mobilio in legno, ...' 
Maiun (1941, 177) noemt dit' 'fenomeno alluvionale che immediatamente segui la prima violenta fase del parossisma eruttivo.' 
De brief is opgenomen in de archiefmappen waarin zich ook de opgravingsverslagen bevinden: 'Illustre professore, Confermo la 
Sua del 18 Alle Sue domande posso rispondere quanto segue: .. 4° La buona conservazione delle materie vegetali e anche la 
fossilizzazione del legno sono da attribuirsi al fatto, che gli strati di cénente e tufo formatisi dal fango permettono soltanto un 
passaggio molto lento, tanto dell'aria quanto dell'acqua, mentre gli strati dei lapilli e pomici di Pompei sono molto più 
permeabili ' 
Cf Maiuri 1932, 17. 
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rende die twee millennia in Pompeii en Herculaneum toch plantaardig materiaal onder invloed van 
anaerobe bacteriën is verkoold (Meyer 1988, 184-185). Het betreft hier echter materiaal van 
geringe omvang. 

Recentere studies tonen aan dat de aanvankelijke opvatting van verkoling door verbranding 
juist is. R.C. Maury heeft hiervoor het bewijs geleverd door hout uit Herculaneum te onderzoeken. 
Zijn analyses geven aan dat het hout is verkoold door een hitte van ca. 400° С Hieruit maakt hij 
op dat de stad niet door een vloedgolf is overspoeld, maar door een gloedwolk van vulkanische 
aard.67 Zijn conclusies omtrent het verkolingsproces tijdens de uitbarsting zijn bevestigd door 
vulkanologische studies, die hebben aangetoond dat Herculaneum overspoeld is door verschillende 
gloeiend hete lava-modderstromen die het hout verkoold hebben. Na verharding heeft deze lava het 
pakket gevormd waaronder de stad eeuwenlang verborgen heeft gelegen.68 

Terwijl de kracht van de lavastroom de meubels in veel gevallen heeft verplaatst, heeft de 
hitte die ermee gepaard ging, de verkoling van het hout tot gevolg gehad. De lavastroom sloot 
bovendien het hout snel van de zuurstof af, waardoor het verbrandingsproces tot staan kwam 
voordat het hout verpulverde. Niet in alle gevallen is het hout echter volledig verkoold. Vooral in 
dikkere elementen bleef de interne structuur intact en verkoolde slechts de oppervlakte. Afsluiting 
van zuurstof door de gestolde lava voorkwam dat de elementen werden aangetast door schimmels 
en micro-organismen. 

Binnen de opgraving te Herculaneum zijn verschillen aan te wijzen in de mate waarin het 
verkolingsproces zich heeft doorgezet. In de drogere, hooggelegen gedeelten van de stad is het 
hout zeer donker, bijna zwart van kleur, terwijl het in de lager gelegen gedeelten, vooral aan de 
zeekant, een veel authentieker uiterlijk heeft behouden. In dit laatste gebied zijn echter geen 
meubels gevonden. Er is wel geopperd dat deze verschillen te wijten kunnen zijn aan de aard van 
het hout ten tijde van de uitbarsting. Het hout aan de zeekant zou volgens deze visie kort vóór de 
uitbarsting geveld zijn, waardoor het beter bestand was tegen verkoling.69 Ook valt te denken aan 
het feit dat na 79 n.Chr. het grondwaterpeil is gestegen waardoor het hout in de lagere delen van 
de stad beter bewaard is gebleven dan dat in de hoger gelegen delen. 

2.3 Complicaties bij het behoud van hout in Herculaneum 

Ofschoon er in deze eeuw te Herculaneum een methode is toegepast om houten meubels te conser
veren, is lang niet alles bewaard gebleven. Enkele factoren zijn bepalend voor hun behoud. Ten 
eerste speelt de kracht waarmee de lavastroom bij de uitbarsting in de huizen is binnengedrongen, 
een rol. Afhankelijk hiervan is een meubel op zijn oorspronkelijke plaats blijven staan, is het 
verschoven of ontbreken er elementen. Restaurateur C. Formicola die in de jaren vijftig en zestig 
aan de opgravingen heeft deelgenomen, wist te vertellen dat het bed in de Collegio degli Augustali 
(cat.nr. 10, afb. 66) op ongeveer 6 meter afstand van zijn oorspronkelijke standplaats is gevonden. 
Het was door de krachtige lava-modderstromen omhooggestuwd. In het ergste geval zijn meubels 
door de kracht van de lava tegen een wand kapotgedrukt. Ten tijde van de opgraving heeft men 

De passage van Maury (1976, 297) die in dit opzicht van belang is, luidt 'Ainsi, les bois d'Herculanum, carbonisés de façon très 
homogène à environ 400° С, indiquent que la ville n'a pas été enfouie par un lahar, selon l'interprétation classique, mais par une 
formation de type dépôt de nuée ardente les caractères pétrografiques de ce dépôt sont en accord avec cette conclusion (Di 
Girolamo, comm pers 1974) ' 
Sigurdsson/Cashdollar/Sparks 1982, 43 'The presence of charcoal within the deposit and the prevalence of carbonized wood in 
the buned houses of Herculaneum are strong evidence that the city was buned by hot pyroclastic flows All wood in Herculaneum 
has been converted to carbon, a substantial indication that the deposits were largely the products of hot flows ' Cf Sigurdsson/ 
Carey/Comell/Pescatore 1985, 362-363 Zie met betrekking tot de uitbarsting en de gevolgen daarvan voor Herculaneum ook 
Pescatore/Sigurdsson 1993, 451-452 

Deze veronderstelling wordt geopperd door Sigurdsson/Carey/Comell/Pescatore (1985, 362-363) 'The surge layer contains a high 
proportion of wood, especially in the lower part, including both carbonized and incarbomzed logs Possibly the former were dry, 
seasoned wood, while the latter were green wood, more resistent to carbonization ' Zie voor de verschillende lagen die 
Herculaneum tijdens de uitbarsting hebben bedekt ld , 364-382 
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deze laatste stukken niet meer als zodanig herkend, waardoor ze verloren zijn gegaan. 
Ten tweede is ook de vraag van belang of het vertrek tijdens vroegere, achttiende-eeuwse 

opgravingen met mijnschachten is doorgraven. Mijnschachten werden soms dwars door meubels 
heen gegraven, waardoor deze gedeeltelijk of geheel verloren zijn gegaan. Bergmeubels werden 
opengebroken, omdat men zich slechts interesseerde voor de inhoud. In de vertrekken die toen 
doorkruist zijn, is de situatie zodanig verstoord dat daar in de negentiende en twintigste eeuw 
slechts een klein gedeelte van de gebruiksvoorwerpen kon worden teruggevonden.70 

Een derde factor die het behoud van houten meubels heeft beïnvloed, is dat op sommige 
plaatsen de zuurstof vermoedelijk haar weg heeft gevonden naar diepere lagen, waardoor daar het 
materiaal is vergaan. 

Van doorslaggevende betekenis was vanaf 1927 de toepassing van een methode om verkoold 
hout te conserveren. Uit de opgravingsverslagen kan men concluderen dat bijna alleen dan werd 
overgegaan tot conservering wanneer een meubel min of meer compleet werd aangetroffen, of 
wanneer de vorm ervan nog duidelijk te herkennen was. Meubels die tijdens de uitbarsting 
gehavend waren of die welke gedurende de opgravingen door de Bourbons met mijnschachten 
waren doorgraven, zijn om die reden niet bewaard gebleven. Een uitzondering hierop vormt het 
biclinium11 in de Casa dell'alcova (cat.nr. 6, afb. 52), dat weliswaar door een mijnschacht was 
doorkruist, maar desondanks nog bestaat. 

Ook de opgravingen uit deze eeuw zijn er soms de oorzaak van dat meubels niet geconser
veerd zijn. Het vulkanisch materiaal waarmee de stad bedekt is, is zó hard, dat met drilboren 
gewerkt moet worden. Ondanks de vaardigheid van de opgravers in het hanteren van deze 
apparatuur, heeft men waarschijnlijk menigmaal een meubel pas als zodanig herkend wanneer het 
reeds te laat was. 

Vaak ook was het hout te broos om het te conserveren en verpulverde het direct bij contact 
met de lucht. Uit een mondelinge mededeling van wijlen restaurateur C. Formicola blijkt dat aan 
het begin van de jaren zestig tijdens opgravingen aan de zogenaamde Decumanus Maximus 
meubels zijn gevonden die met een nieuwe conserveringsmethode werden behandeld. S. Augusti 
bespreekt de methode. Het hout werd ondergedompeld in een oplossing van looizuur in alcohol.72 

Formicola, die de behandeling met deze oplossing heeft uitgevoerd, zegt deze dadelijk te hebben 
gestopt toen enkele meubels verpulverden. Sindsdien is al het hout weer op de traditionele wijze 
geconserveerd, door het in te smeren met paraffine. 

In bijna alle huizen van Herculaneum zijn vertrekken, en soms zelfs hele wooneenheden 
tijdens de destructieve achttiende-eeuwse opgravingen niet verstoord, terwijl ook de inhoud nage
noeg ongedeerd is gebleven door de uitbarsting en het langdurige verblijf ondergronds. De meubels 
die we nu kennen, zijn vaak uit deze vertrekken afkomstig. Zo bieden de meubels zelf informatie 
over formele en technische aspecten en geeft de combinatie met andere vondsten ons inzicht in de 
functie van de meubels zelf en van de vertrekken waarin ze zijn gevonden. Juist om meer over de 
vondstcontext te weten te komen zijn de opgravingsdagboeken van het grootste belang. 

Voorbeelden van meubels die in de achttiende eeuw reeds waren doorgraven en die in de negentiende en twintigste eeuw in 
fragmenten werden teruggevonden, zijn opgenomen in appendix 1 17-2-1871, bed (Casa dello scheletro), 30-3-1928, bed (Casa 
dello scheletro), 17-4-1928, bed (waarschijnlijk op de eerste verdieping van de Casa del tramezzo di legno), 27-9-1928, kast (Casa 
a graticcio, begane grond, men heeft stappen ondernomen tot het maken van een gipsafgietsel van de resten, maar dit is nooit 
gedaan), 5-12-1928, bed (Casa sannitica, eerste verdieping), 16 en 17-7-1929, biclmium (Casa dell'alcova, cat nr 6), onbekende 
datum in 1931-1932, bedden (Casa del gran portale, vertrek 1), onbekende datum in 1931-1932, winkelrekken (IV 15-16), 5-1-
1933, bed (Casa del telaio, vertrek H), 14-2-1933, kist {Insula Orientala II 7), 16-11-1934, bedden (Casa dell'amo corinzio, 
vertrek II), 18-12-1939, bed (Casa dei due atri, vertrek 3) Met betrekking tot de opgraving van de Casa del colonnato tuscanico 
vermeldt G Cernili Irelli (1974, 12) 'Nello scavo si incontrarono con molta frequenza ι cunicoli scavati nel XVIII secolo ι quali, 
com'è noto, iniziarono e furono più intensi proprio nella zona centrale della città', hetgeen de bijna systematische doorgraving van 
de stad in de achttiende eeuw goed illustreert 

Een combinatie van twee bedden die in een hoek van 90 graden met elkaar zijn verbonden, zie § 3 2 2 
Augusti 1961, 183 nota 2 'una soluzione alcoolïca di tannino decilitro 3 procento' 
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2.4 De geschiedenis van de opgraving en de waardering voor houten meubels 

Om inzicht te krijgen in het verloop van de opgravingen te Herculaneum en in de zorg en waarde
ring die men in de verschillende periodes had voor de houten meubels, volgt nu een overzicht van 
de opgravingsgeschiedenis. De opmerkingen in de logboeken die betrekking hebben op de vondst 
van houten meubels (opgenomen in appendix 1), zijn steeds ondertekend door directieleden van de 
opgraving in Herculaneum. Het overzicht dient tevens om deze personen in hun tijd te plaatsen. 

In 1709 of 1710 ontdekte Emmanuel-Maurice de Lorraine (1677-1763), prins D'Elbeuf, bij 
toeval antieke resten in de omgeving van Portici. De belangrijkste vondsten die onder zijn leiding 
tot 1716 gedaan werden, waren enkele marmeren beelden.73 Vanaf 1738 werden de werkzaam
heden voortgezet tijdens de regeringsperiode van Karel (1734-1759) en Ferdinand IV (1759-1806 
en 1815-1825), beiden uit de familie Bourbon, en J. Murat.74 Met tussenpozen werd in deze tijd 
gegraven door de aanleg van een stelsel van mijnschachten. 

Op 22 oktober 1738 werden de opgravingen met mijnschachten min of meer systematisch 
voortgezet onder leiding van Roque Joaquin de Alcubierre (1704-1780). Door de vondst van een 
inscriptie (CIL X 1443) op 13 januari 1739 kon het gebouw waarin men bezig was te graven, 
geïdentificeerd worden als een theater en de stad als Herculaneum. Van 30 mei 1741 tot 30 
augustus 1745 werd De Alcubierre wegens ziekte vervangen door Francesco Rorro en later door de 
Franse architect Pierre Bardet de Villeneuve. Van 1750 tot 1764 werd De Alcubierre geassisteerd 
door de Zwitserse architect Karl Weber en tussen 1764 en 1780 door Francesco La Vega (1737-
1804). Na de dood van De Alcubierre in 1780 kreeg La Vega de leiding over de opgravingen. 
Doordat de aandacht verschoof naar Pompeii, kwamen de opgravingen te Herculaneum vanaf 1780 
stil te liggen. De verslaglegging van deze eerste echte periode van opgravingen is tot 12 oktober 
1765 hoofdzakelijk in het Spaans gesteld. Op die datum berichtte La Vega dat van hogerhand was 
opgedragen de opgravingsdagboeken in het vervolg in het Italiaans te schrijven.75 

Aanvankelijk waren de opgravingen verre van systematisch, maar vooral na de komst van Karl 
Weber kregen ze in verschillende opzichten een meer wetenschappelijk karakter. Dit blijkt onder 
meer uit de gedetailleerde beschrijvingen en plattegronden van de Villa dei papiri die Weber liet 
vervaardigen.76 Het wetenschappelijk karakter van de opgravingen in deze eerste periode blijkt 
echter niet uit de wijze waarop met vondsten werd omgegaan. Men zou de periode waarin met 
mijnschachten werd opgegraven, het best kunnen omschrijven als schatgraverij. Er bestond voor
namelijk interesse voor fraaie beelden, wandschilderingen, mozaïeken en sieraden die veelal zonder 
aandacht voor de antieke omgeving van hun plaats werden gelicht om als pronkstukken te dienen, 
aanvankelijk in het Museo Ercolanese in Portici en later in het Museo Borbonico, het huidige 
Museo Nazionale Archeologico in Napels. Voor het houten meubilair dat men via de mijnschach
ten in de huizen tegenkwam, was de interesse minimaal. Bij de vondst van een tafelpoot bijvoor
beeld schrijft La Vega niet meer dan dat deze verkoold was en bovendien in fragmenten werd 
gevonden.77 Zoals in deze eeuw is gebleken bij het aansnijden van de achttiende-eeuwse 
mijngangen, werd zonder pardon door meubels heen gegraven. Bij de aanleg van de schachten 
volgde men namelijk de wanden van vertrekken en de muren van huizen om zich enigszins te 
kunnen oriënteren. Juist langs deze wanden stonden de meeste meubels. Werd een kast of kist 
aangetroffen, dan was men slechts geïnteresseerd in de inhoud. Het heeft er zelfs alle schijn van 
dat in de rapportage van vondsten bergmeubels veelal niet eens werden vermeld; het bestaan ervan 

Een overzicht van de geschiedenis van de opgravingen: Ruggiero 1885, XIII-XVII, Maiuri 1958, 3-18. Zie voor een recent en 
meer gedetailleerd overzicht: De Kind 1992, 43-60, cf. Van Dolen/ Moormann 1993, 39^3. 
Tussen 1806 en 1815 was Napels onder Franse overheersing en werd korte tijd (1808-1815) geregeerd door J. Murat, de zwager 
van Napoleon. 
Cf. Ruggiero 1885, 473· 'Portici 'a 12 ottobre 1765 Eseguisco l'ordine di S.M. secondo me l'ha ingiunto nella lettera del 5 di 
questo, di scrivere cioè ciò che occorre in queste scavazioni in idioma italiano, lo che ancora continuarò per lo avvenire ' 
Deze zijn gepubliceerd in Comparetti/De Petra 1883 en Pannuli 1983. 
Cf. appendix 1: 17-12-1776. 
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kan echter dikwijls worden afgeleid uit de vermelding in de opgravingsdagboeken van grote hoe
veelheden serviesgoed, kookgerei of kostbaarheden die in één dag uit de schachten aan de opper
vlakte werden gebracht en die wellicht tot de inhoud behoorden van kasten of kisten. 

Uit deze vroege periode van opgravingen te Herculaneum is weinig bekend over houtvondsten. 
Dat deze wel veel plaatsvonden, blijkt uit verslagen van Franse reizigers.78 Hoeveel materiaal er 
in de achttiende eeuw is gevonden, zal wel altijd onduidelijk blijven. Slechts enkele stukken zijn in 
de opgravingsverslagen genoteerd (zie appendix 1) en het vermoeden bestaat dat er tijdens de 
opgravingen met mijnschachten nog veel meer is gevonden dat niet is opgetekend. Dit vermoeden 
wordt bevestigd doordat in deze eeuw huizen zijn opgegraven die in de achttiende eeuw reeds 
waren bezocht en die nu nagenoeg geen vondsten meer hebben opgeleverd.79 De eerste registratie 
van elementen van houten meubels betreffen vier benen segmenten van scharnieren op 8 en 11 
augustus 1739; het eerste volledige meubel dat wordt beschreven, is een houten kist met bronzen 
bekleding en applieken (22 februari 1741). Geen enkel volledig houten meubel wordt beschreven 
in de vroege opgravingsverslagen; het meest wordt meubelbeslag in andere materialen kort 
omschreven, zoals delen van beddepoten en beslag van bergmeubels in brons en benen segmenten 
van scharnieren. Slechts driemaal treffen we met zekerheid beschrijvingen van houten fragmenten 
van meubels aan, zoals beddepoten (28-8-1756), gefineerd hout van een kist met vergulding (13-
10-1756) en een tafelpoot (7-12-1776). In zeer veel gevallen is de verslaglegging van de vondsten 
in deze vroege periode van opgravingen zo kort dat niet duidelijk is om wat voor meubelfragment 
het gaat. 

Pas op 9 januari 1828 werden de opgravingen hervat onder leiding van de architect Carlo 
Bonucci. In plaats van de huizen met mijnschachten te doorzoeken, legde men nu van boven af een 
gedeelte van de stad bloot. In de eerste twee jaar werd gewerkt in de huizenblokken die thans 
bekend staan als de Insulae II, III en VII (onder meer de Casa di Aristide, Casa d'Argo, Casa del 
genio en de Casa dello scheletro). De verslagen van Bonucci, vooral uit het eerste jaar, waarin het 
meeste werk is verzet, worden gekenmerkt door een grote accuratesse in het beschrijven van 
vondsten. Met grote tussenpozen waarin het werk stilligt, wordt onder zijn leiding gegraven tot 
1855. In 1869 worden onder Giuseppe Fiorelli (1823-1896) de opgravingen hervat, waarbij de 
dagelijkse leiding aanvankelijk komt te liggen bij Nicola Pagano (wegens ziekte in 1869 korte tijd 
vervangen door Camillo Lembo). In oktober 1871 neemt Andrea Galella de dagelijkse leiding over. 
In deze periode werd verder gegraven in de Insulae III en VII (Casa dello scheletro, de westzijde 
van de Casa del tramezzo di legno, de Casa del genio en de Casa di Galba). In 1874 en 1875 
werkte men in de zogenaamde Forumthermen in Insula VI en op 16 november 1875 werden de 
opgravingen gestaakt. 

Grote delen van het archiefmateriaal uit de achttiende en negentiende eeuw zijn in 1885 
gebundeld door Michele Ruggiero in zijn 'Storia degli Scavi di Ercolano ricomposta sui documenti 
superstiti'. Deze archivalia bestaan enerzijds uit echte opgravingsverslagen en anderzijds uit 
brieven. Van de laatste groep zijn de negentiende-eeuwse brieven van de opgravingsleiders aan de 
supervisor in Napels van groot belang. Aanvullingen op de publikatie van Ruggiero van materiaal 
uit de vroegste jaren van de mijnschacht-opgravingen onder leiding van D'Alcubierre zijn 
verzameld door Pannuti (1983). Ruggiero heeft zich in zijn verzameling van documenten over de 
periode 1827-1885 in een aantal gevallen gebaseerd op afschriften van de originele manuscripten, 
die hij ook als zodanig bestempeld heeft ('copia'). Bij de verzameling van het archiefmateriaal dat 
van belang is voor de bestudering van de houten meubels in appendix 1 behorend bij deze studie, 

Cf Grell (1982, 51 en 89) die een bnef citeert van Roland de la Platière, geschreven tussen 1776 en 1778 'On trouve de grosses 
pièces de bois, comme des poutres réduites en charbon qui se coupe comme un fromage mou J'en emporte un morceau, ainsi que 
la lave qui les environne ' 
Zo verzucht Tran Tam Tinh (1988, 97) over de Casa dei cervi 'Comment était meublée cette maison bourgoise'' Combien 
d'objets d'art et d'usage quotidien les Bourbons ont-ils découverts, récoltés et ramenés à la surface lors de leurs pérégrinations 
souterraines dans l'emplacement de la Casa dei Cervi'' Etant donné l'absence de plan topographique de la fouille et de la distribu
tion des équipes, personne ne saurait le dire ' 
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is geput uit de genoemde bronnenverzamelingen. Wel is er voor gekozen om zoveel mogelijk de 
originele tekst te geven, die tezamen met de 'copia' in het Archief van de Soprintendenza 
Archeologica te Napels wordt bewaard. Tenslotte is in appendix 1 een aantal ongepubliceerde 
lijsten opgenomen waarop de verzending van vondsten uit Herculaneum naar het Museo Nazionale 
te Napels wordt vermeld en de ontvangst aldaar wordt bevestigd. 

De opgravingen in de negentiende eeuw kunnen wetenschappelijk veel verantwoorder worden 
genoemd dan die in de eeuw daarvoor, omdat meer werd gelet op het organisch materiaal, dat bij 
vlagen zelfs uitputtend is beschreven. Helaas is van al dit materiaal slechts een klein gedeelte 
geconserveerd. Deze resten, voornamelijk textiel en etenswaren in verkoolde vorm, worden 
bewaard in het Museo Nazionale te Napels. De magazijnen te Herculaneum zelf bevatten geen 
vondsten uit deze vroege opgravingen. Alles van enige waarde - zowel organisch als niet organisch 
materiaal - is in de negentiende eeuw naar Napels overgebracht. Dit blijkt onder meer uit de vele 
berichten van ontvangst van stukken in het Museo Nazionale in Napels, die in het archief van de 
Soprintendenza te Napels worden bewaard. Het betreft hier vooral elementen van meubelbeslag en 
applieken van houten meubels in andere, minder vergankelijke materialen zoals bot en brons. Dat 
er uit de opgravingen vóór 1900 geen enkel houten meubelstuk is bewaard, is te wijten aan het 
gebrek aan adequate conserveringsmethoden. In de meeste gevallen verpulverde het hout direct 
wanneer het aan de buitenlucht werd blootgesteld.80 

Evenals in de achttiende eeuw gaat het bij het meubilair dat in deze eeuw werd gevonden, 
grotendeels om beslag van houten meubels in brons (beddepoten, hang- en sluitwerk van bergmeu
bels) en bot (segmenten van scharnieren van bergmeubels). De beschrijvingen ervan zijn uitgebrei
der dan die uit de eeuw daarvoor, waardoor de stukken dikwijls precies te identificeren zijn. Ook 
vinden we veel beschrijvingen van houten meubels, hoewel er bijna nooit maten worden gegeven, 
waardoor het moeilijk is voor de lezer er zich een voorstelling van te maken. De registratie van de 
vondsten op de bovenverdieping van de Casa d'Argo (II 2) van januari tot en met september 1828 
is zeer uitgebreid en van groot belang voor onze kennis van het gebruik van deze vertrekken (zie 
hoofdstuk 5). Hier werden voorraadkamers gevonden met hun complete inventaris, waaronder 
verschillende houten rekken en kisten. De logboeken van de opgravingen in de negentiende eeuw 
zijn dus onze enige bron van kennis over de houten meubels die toen zijn opgegraven. De meest 
gedetailleerde beschrijvingen uit die tijd vormen een belangrijke aanvulling op onze kennis van de 
meubels die in latere tijd aan het licht zijn gekomen. 

Onder leiding van Amedeo Maiuri (1886-1963) begon op 16 mei 1927 een ambitieus opgra
vingsproject dat in 1942 ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog moest worden stilgelegd. In 
deze periode werden de Insulae ΠΙ, IV en V alsmede de Insula Orientalis (I en II) in hun geheel 
blootgelegd. Van Insula VI werd de zuidelijke helft opgegraven. Na de hervatting in 1952 werden 
hieraan nog een deel van de Palaestra en de Terme Suburbane toegevoegd. Deze gigantische 
operatie die zich in betrekkelijk korte tijd heeft voltrokken, kon worden gefinancierd door de 
opleving van de interesse voor archeologie tijdens het fascistische regime in Italië." Het doorzet
tingsvermogen van Maiuri zelf is hierbij van doorslaggevend belang geweest.82 

In een schema geeft Maiuri (1958, 59) de periodes aan waarin de verschillende huizen van de 
stad in deze eeuw zijn opgegraven. Wanneer dit wordt vergeleken met de gegevens uit de opgra-
vingsverslagen, dan blijkt het onjuistheden te bevatten. Zo is al in mei 1928 gegraven op de eerste 
verdieping van de Casa sannitica, terwijl Maiuri pas november 1931 aangeeft voor het begin van 
de opgravingen in dit huis. De gegevens uit de opgravingsverslagen achten wij evenwel betrouw-

Ruggiero (1885, 542) vermeldt dit omtrent een kist en (XII/XIII en 592/593) met betrekking tot twee meubels die hij aanduidt als 
zetels, maar die waarschijnlijk moeten worden opgevat als de twee bedden van een biclmium 
Cf. Manacorda 1982, 444-445 
Maiuri was zich ook terdege bewust van de omvang van zijn campagne, zoals blijkt uit een lezing die hij vóór de aanvang van de 
opgraving in 1927 heeft gehouden: (Maiuri 1927, 23; 1954, 362) 'L'attuazione di un tale programma richiede, illustri colleghi, 
costanza e tenacia, senza fatua ansietà di immediati e preziosi ritrovamenti e senza i facili scoramenti che possono venire dalle 
difficoltà che l'immane impresa deve inevitabilmente affrontare e superare.' 
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baarder. 
Van meet af aan komt ook in deze campage veel verkoold hout aan het licht. Het belang 

hiervan onderkent Maiuri al in zijn vroegste publikaties.83 Het grootste deel van de meubels die 
tegenwoordig nog over zijn, is in deze eeuw gevonden. Door een artikel van L. Bottazzi in de 
Corriere della Sera van 11-10-1928 naar aanleiding van een eerste bezoek door journalisten aan de 
opgraving krijgen de houtvondsten ook bekendheid bij een groter publiek.84 

Niet altijd is in de periode Maiuri even grote nauwkeurigheid betracht in het registreren van 
vondsten en vindplaatsen, zoals blijkt uit de opgravingsverslagen met betrekking tot de Casa del 
bicentenario in 1938-1939, waar van drie zijden naar het centrum van het huis werd gegraven. In 
de beschrijvingen is vaak niet duidelijk waar men zich precies bevond, zodat van veel vondsten de 
exacte vindplaats onbekend is. Gelukkig zijn de vondsten die wél met de verslagen te traceren zijn, 
in de meerderheid. 

Nadat A. de Franciscis in 1961 Maiuri als Soprintendente was opgevolgd, werden onder dage
lijkse leiding van M.G. Cernili Irelli nog de noordzijde van Insula VI en deel van een hoog 
gebouw aan de noordzijde van de zogenaamde Decumanus Maximus blootgelegd.85 De opgra
vingen van Cernili Irelli hebben aan de geconserveerde meubels nog ten minste vier stukken 
toegevoegd. Tijdens de werkzaamheden in het noordwestelijk deel van Insula VI zijn in de 
Collegio degli Augustali een bed en een tafel gevonden86 en bij opgravingen aan de zogenaamde 
Decumanus Maximus konden een bank en een kist worden geconserveerd.87 In een winkel werden 
resten van een houten kist met glaswerk gevonden.88 Over de vondst van houten meubilair ten 
noorden van de zogenaamde Decumanus Maximus bericht De Franciscis (1967, 339 no. 4975). Hij 
geeft hiervan echter geen nadere specificatie. 

Sinds de tweede helft van de jaren zeventig zijn de opgravingen geconcentreerd aan de zuid
kant van de stad, waar het antieke strand heeft gelegen. In deze periode zijn geen meubels meer 
gevonden. 

De opgravingsdagboeken uit de twintigste eeuw documenteren de situatie tijdens de opgravin
gen, geven beschrijvingen van de meubels die bewaard zijn gebleven, en verschaffen ook vaak 
aanvullende gegevens over elementen die thans vergaan zijn. Ofschoon de interpretatie van de 
verslagen uit de twintigste eeuw niet altijd even gemakkelijk is, zelfs wanneer het gaat over een 
meubel dat thans nog bewaard gebleven is, zijn de aantekeningen van de opgravers vaak van groot 
belang voor de reconstructie van de oorspronkelijke vorm van een meubel. Dikwijls zijn hoofd
maten en soms ook detailmaten bij de meubels vermeld, hetgeen bij de opgravingen van vóór 1900 
niet gebruikelijk was. Uit de grote hoeveelheid meubels die in deze verslagen genoemd worden, 
blijkt dat het onmogelijk was alle aangetroffen meubels te conserveren. Ook meubels, gevonden op 
verdiepingen van huizen, zijn dikwijls om onduidelijke redenen verloren. Men kan vermoeden dat 
het broze materiaal met het slechten van de verdiepingen of bij het vervoer wanneer een vloer van 
een verdieping gereconstrueerd moest worden, verloren is gegaan. 

De kwaliteit van de beschrijvingen in de opgravingsverslagen van de twintigste eeuw is wis
selend. Soms zijn de notities zeer gedetailleerd, zoals bij het bed in de Casa del mobilio carboniz-

Bijvoorbeeld Maiun 1929, 13 'E gli scavi per poco ripresi, mostrano già quale e quanto tesoro di nuove cognizioni può venire da 
Ercolano a completamento di Pompei ι travi, stipiti, intelaiature, armadi, letti, scale, tramezzi restano ancora in gran parte al loro 
posto con il loro caratteristico aspetto di legno carbonizzato ' Cf Машп 1960, 402 'Infine all'arredamento della casa Ercolano ha 
recato un elemento in più, il mobilio in legno Oltre alle porte, agli armadi, ai larari, ai letti, lavorati a volte con la preziosa 
tecnica dell' impiallacciatura, alcune mense in legno riproducono, nell'elegante e ardita arcuatura delle zampe e nelle teste dei 
levrieri che le adornano, le forme e ι motivi animalistici delle mense in bronzo, prova di quel magistero dell'arte del legno di cui 
si avevano più testimonianze letterarie che archeologiche ' 
Voor deze verwijzing dank ik R Visser, Groningen 
Cf Kockel 1986, 524 
Cat nrs 10 en 17 
Cat nrs 26 en 41 

Een van de stukken glaswerk toont een fabneksstempel van Ρ Gessius Ampliatus, cf Flonam Squarciapino 1963, 450, Scatozza 
Honcht 1986, 22 
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zato, de aedicula in de Casa del sacello di legno en een kast.89 Sommige beschrijvingen zijn veel 
minder uitgebreid, zoals die van een zevental bedden, een wieg, een tafel, een bank, een aedicula, 
drie rekken en vier kasten.90 Bij weer andere meubels is slechts de vondst genoteerd, zonder dat 
details ter sprake komen. Dit is onder meer gebeurd met de tafel (cat.nr. 15) afkomstig uit de Casa 
del mobilio carbonizzato en gevonden in hetzelfde vertrek als een van de bedden (cat.nr. 7). De 
geringe informatie in de opgravingsverslagen heeft bij Maiuri (1958, 260) tot een misverstand 
geleid. Hij beschrijft de tafel als waren de poten gedecoreerd met de koppen van windhonden. 
Deze decoratie heeft echter nooit bestaan. Ook in andere gevallen heeft Maiuri de opgravingsver
slagen onjuist geïnterpreteerd. Dit is ook niet verwonderlijk, omdat de logboeken op een aantal 
plaatsen zo cryptisch en onvolledig zijn gesteld, dat het nagenoeg onmogelijk is het verloop van de 
opgravingen precies te reconstrueren. Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de opgravingen in de 
Casa del bicentenario (1937-1938). De aedicula van de eerste verdieping van Insula V 17 
(cat.nr. 28) is wellicht om deze reden niet beschreven in de opgravingsverslagen. 

Twee keer heeft de vondst van een meubel Maiuri verleid tot dramatisering die in strijd is met 
de opgravingsverslagen. Wanneer hij de wieg (cat.nr. 11, afb. 72-80) bespreekt, wijst hij op het 
trieste lot van het achtergelaten kind (Maiuri 1958, 345). In de opgravingsverslagen van 23 maart 
tot 5 april 1940 is nochtans te lezen dat in hetzelfde vertrek behalve het kind nog zes skeletten zijn 
gevonden. Ook de verschillende beschrijvingen van de kast in de Casa del bicentenario (cat.nr. 39) 
zijn niet objectief. Dit heeft te maken met de vondst van het zogenaamde kruis in het stuc op de 
wand waardoor de kast lange tijd geïnterpreteerd werd als altaar (afb. 162-163).91 In beide 
gevallen lijkt Maiuri zich te zeer te hebben laten meeslepen door zijn wens de archeologie 
dramatisch en levendig te maken,92 hetgeen hier zelfs tot onjuistheden heeft geleid. Soms wordt 
objectieve informatie van Maiuri door latere auteurs gedramatiseerd. Een voorbeeld hiervan is 
Grant (1971, 32) met betrekking tot catalogusnummer 13 (afb. 87-93): 'At a gem-cuttershop a sick 
boy was left lying on an elegantly veneered bed, and beside him was the chicken that had been 
prepared for his lunch.' 

Enkele meubels die wel zijn geconserveerd, komen in de opgravingsverslagen in het geheel 
niet voor, zoals de genoemde aedicula, twee tafels en een kruk.93 Het laatstgenoemde meubel 
(afb. 123-126) wordt later steeds gerekend tot de inventaris van Insula Orientalis II 10, vertrek a, 
hoewel de vondsten van dit kavel in de opgravingsdagboeken uitputtend zijn beschreven zonder dat 
een kruk wordt vermeld. Het is daarom zeer twijfelachtig of deze wel in dit vertrek is gevonden. 
Ook de resten van een bed in de Casa di Nettuno ed Anfitrite (cat.nr. 8, afb. 61) lijken blijkens de 
opgravingsverslagen in vertrek 7 van de begane grond van het huis te zijn gevonden in plaats van 
op de bovenverdieping waar Maiun (1958, 401-402) ze heeft gesitueerd. Behalve van de vier 
genoemde meubels is ook van andere stukken die wél bewaard zijn gebleven, geen beschrijvingen 
teruggevonden. Soms is onbekend waarom zij in de opgravingsverslagen ontbreken, zoals bij een 
tweetal bedden uit de Casa a graticcio, een tafel, drie tafelpoten, een bank, het fronton van een 
aedicula en een kast.94 

Sommige meubels zijn opgegraven in 1931 of 1932 of na 1943, periodes waarvan geen ver
slagen zijn getraceerd. Uit 1931-1932 dateert wellicht de vondst van een tafel in de Casa del bel 
cortile (V 8, afb. 103-105).95 In 1960 en 1961 zijn in elk geval een bed, een tafel, een bank, een 

Respectievelijk cat nrs 7, 29 en 39 
Bedden cat nrs 1, 4, 5, 6, 9, 12 en 13, wieg catnr 11, tafel cat nr 19, bank catnr 24, aedicula cat nr 30, rekken cat nrs 31, 
33 en 34, kasten cat nrs 35, 36, 37 en 38 
Bij de beschrijving van de kamer waann de kast is gevonden schrijft hij (Maiun 1939, 206) 'Un buon odore di resina come 
d'incenso, pareva che dovesse esalare ancora intorno al segno della Croce ' 
Zelf heeft Maiun (1938, 73) dit ook verwoord in een In memoriam voor Pirro Marconi 'Ah se tutti gli archeologi scavaton 
consacrassero qualche parola di più al gran dramma della scoperta, quanto più viva, più umana, e più compresa sarebbe la nostra 
fatica ' 
Respectievelijk cat nrs 28, 16, 18, 23 
Respectievelijk cat nrs 2, 3, 14, 20, 21, 22, 25, 27 en 40 
Catnr 16 
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amfoorrek en een kist aan het licht gekomen: de eerste twee meubels in de Collegio degli 
Augustali, de overige tijdens opgravingen aan de zogenaamde Decumanus Maximus.96 

Van alle meubels hebben er slechts vier bij hun ontdekking een inventarisnummer gekregen, 
namelijk twee tafels, een aedicula en een kist.97 Soms zijn los gevonden fragmenten apart 
geïnventariseerd, zoals delen van de aedicula in de Casa del salone nero.98 Een zevental meubels 
heeft een inventarisnummer gekregen na een nieuwe restauratie die eind jaren tachtig heeft plaats
gevonden: een wieg, drie tafels, een kruk, een bank en een kast.99 Dat de meeste meubels tijdens 
de opgraving geen inventarisnummer hebben gekregen, duidt er op dat meubels op dezelfde manier 
werden behandeld als de architectuur, de wandschilderingen en vloerdecoraties. Deze zijn namelijk, 
in tegenstelling tot alle overige vondsten, evenmin voorzien van inventarisnummers. 

2.5 De vindplaatsen van de bewaard gebleven meubels 

Uit de verslagen die tijdens de 'nuovi scavi' zijn gemaakt, is in een aantal gevallen de vindplaats 
van de geconserveerde meubels te achterhalen (afb. 1). Een enkele keer zijn de opgravers er in 
geslaagd meubels van bovenverdiepingen te behouden door ze te verplaatsen. Voorbeelden hiervan 
zijn een aedicula en een kast in Insula V 17, het bed uit Insula V 22 en een bank in de Casa del 
sacello di legno.100 Soms ook kon men bovenverdiepingen of delen daarvan behouden en daarvan 
zijn dan ook meubels geconserveerd die thans nog in situ staan. Dit zijn drie bedden en een 
biclinium in de Casa a graticcio,101 een aedicula en twee kasten in hetzelfde huis102 en een kast 
in de Casa del bicentenario.103 Soms zijn de beschrijvingen ook hier zó gedetailleerd dat ze 
aanvullende gegevens verschaffen over het gedeelte dat wél bewaard is. Ook de aedicula uit de 
Casa del salone nero (cat.nr. 30) stond waarschijnlijk op de eerste verdieping, maar is door de 
kracht van de lava-modderstroom in stukken op de begane grond terecht gekomen. 

Ook op benedenverdiepingen van woningen en een openbaar gebouw zijn meubels bewaard 
gebleven. Zo is een zevental bedden gevonden in vertrekken op de begane grond,104 terwijl de 
wieg en een tafel gevonden zijn in een wooneenheid die zich op een lager terras onder de Casa 
della gemma bevindt.105 Ook de tafels uit de Casa del mobilio carbonizzato en de Collegio degli 
Augustali zijn afkomstig van een vertrek op de begane grond.106 Ditzelfde geldt voor een aantal 
bergmeubels.107 Van enkele meubels is onbekend of ze van de boven- of benedenverdieping van 
een woning stammen, zoals de tafels uit de Casa dell'atrio a mosaico, de Casa del bel cortile en 
Casa dell'atrio corinzio.108 Tenslotte bleek bij enkele meubels de vindplaats niet meer te achter
halen. Dit betreft drie fragmenten van tafels,109 een kruk en een tweetal banken,110 een kastje 
en een kist.111 Van catalogusnummers 26 en 41 weten we slechts dat ze zijn gevonden bij 

Respectievelijk cat nrs 10, 17, 26, 32 en 41 
Twee tafels (cat nrs 17 en 19) respectievelijk E 2236 en E 2052, aedicula (cat nr 29) E 1287, kist (cat nr 41) E 2323 
Aedicula (cat nr 30) E 1986, 2001, 2005 en 2020 
Wieg (catnr 11) E 3147, tafels (cat nrs 16, 17 en 18) respectievelijk E 3152, E 3149 en E 3150, kruk (catnr 23) E 3148, 
bank (cat nr 26) E 3153, kast (cat nr 40) E 3151 
Respectievelijk cat nrs 28, 37, 9 en 24 
Cat nrs 2, 3, 4, 5 
Cat nrs 27, 35 en 36 
Catnr 39 
Cat nrs 1,6,7, 8, 10, 12 en 13 
Cal nrs 11 en 19 
Cat nrs 15 en 17 
Cat nrs 29, 31, 32, 33, 34 en 38 
Cat nrs 14, 16, en 18 
Cat nrs 20, 21 en 22 
Cat nrs 23, 25 en 26 
Cat nrs 40 en 41 
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opgravingen in de jaren zestig aan de zogenaamde Decumanus Maximus."2 De eetkamertafel met 
voedselresten erop die M. Grant (1971, 32) situeert in de Casa del rilievo di Telefo (Insula 
Orientalis I 2-3), is ons geheel onbekend. 

2.6 De moderne behandeling van de meubels: conservering, reconstructies en aanvullingen 

Wanneer in Herculaneum hout wordt gevonden, is het broos, en alleen een adequate behandeling 
met conserveringsmiddelen kan een spoedig uiteenvallen voorkomen. De in deze eeuw toegepaste 
methode is die van het insmeren van het hout met paraffine, waardoor het verkoolde hout 
voldoende stevigheid krijgt om bovengronds behouden te blijven. 

Het is opvallend dat er bij de aanvang van de 'nuovi scavi' in 1927 direct een methode voor 
de conservering van het verkoolde hout voorhanden was, ofschoon men er in de voorafgaande 
periode nooit in was geslaagd enig stuk te behouden. In de opgravingsverslagen wordt bovendien 
nergens melding gemaakt van experimenten om hout te conserveren. Wellicht is in 1927 een 
methode van elders overgenomen. In het eerste, preliminaire verslag van de vondst van het graf 
van Tutankhamon in 1922 komt de volgende passage voor over een houten kistje (Carter/Mace 
1923, 165-166): 'Drastic measures were necessary, and after much discussion we decided on the 
use of melted paraffine wax. Courage was needed to take the step, but we were thoroughly 
justified by the result, for the wax penetrated the materials and held everything firm, and, so far 
from the colours being affected, as we had feared, it seemed to make them more brilliant than 
before. We used this process later on a number of other objects of wood and gesso, and found it 
extremely satisfactory.' Wellicht heeft Maiuri of een van zijn medewerkers kennis genomen van 
deze passage en de methode in Herculaneum toegepast. 

Wat de behandeling met paraffine betreft, beschikken we over enkele beschrijvingen van de 
directie van de opgraving zelf. Maiuri schreef dat aan de paraffine minerale oliën werden toe
gevoegd.113 Volgens Maggi (1985, 31) werd zelfs een oplossing van was en benzine gebruikt. 
T. Budetta (Budetta/Pagano 1988, 9) noemt het middel een mengsel van was en minerale oliën. 
Volgens C. Formicola, die als houtrestaurateur sinds het eind van de jaren vijftig de meubels heeft 
behandeld, zijn noch door hemzelf, noch door zijn voorgangers ooit minerale oliën of benzine 
toegevoegd. Wel werd door de paraffine koolstofpoeder gemengd dat er wellicht toe diende om de 
paraffine in kleur niet al te zeer te laten afsteken tegen het zwarte, verkoolde hout. 

In veel gevallen manifesteert de beschermingslaag zich momenteel op het oppervlak van de 
meubels als een dikke zwarte korst, die veel details zoals houtstructuur, bewerkingssporen en hout
verbindingen aan het oog onttrekt. Details zijn slechts te zien wanneer de laag dun is opgebracht of 
in de loop der tijden is afgesleten of verwijderd. 

In bijna alle gevallen is na de behandeling met paraffine onder de resten een modern draagstel 
gemonteerd. Bij grotere meubels is dit van metaal, bij kleinere stukken volstond men met een 
constructie van hout. Ook de moderne elementen zijn vaak met paraffine besmeerd, waardoor 
onderscheid alleen mogelijk is waar de beschermingslaag is afgebrokkeld. Hulpmaterialen als 
spijkers, schroeven, kippegaas, ijzerdraad en touw zijn bij de reconstructie of later toegevoegd als 
extra versteviging."4 Ontbrekende elementen of niet te conserveren delen werden dikwijls aange
vuld. Dit kon op twee manieren geschieden. Soms werd een reconstructie gemaakt met modem 

Als vindplaats van de knik noemt Maiuri (1958, 463) de Insula Onentalis II 10 Zie voor onze bezwaren tegen de opvatting dat 
de kruk hier is gevonden: § 2.4. 
Maiun 1958, 22-23: 'Travi, stipiti, porte, intelaiature, armadi, letti, scale e tramezzi restano ancora in gran parte al loro posto con 
il loro caratteristico aspetto di legno carbonizzato, friabile alla più leggera pressione della mano e facilmente decomponibile 
all'azione degli agenti atmosferici. Eppure, questo compilo è stato assolto sottoponendo il legno carbonizzato ad un razionale 
trattamento di paraffina e d'oli minerali, che ne assicurassero la conservazione senza alterarne l'aspetto e racchiudendolo entro 
cristalli ed intellaiature di ferro.' 
Zo is de omwikkeling met touw goed te zien bij de wieg (cat.nr. 11); zie afb. 75. 
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materiaal, soms ook vulde men elementen in antiek hout aan. Beide methoden zullen hieronder 
worden behandeld. 

Enkele meubels zijn gedeeltelijk gereconstrueerd met modem hout of met cement. In de kast-
aedicula in de Casa del sacello di legno (cat.nr. 29, afb. 139) bijvoorbeeld is deze methode toege
past in de onderbouw, welke voor driekwart van modern hout is."5 Bij een tafel uit de Collegio 
degli Augustali (cat.nr. 17, afb. 107-109), heeft men één hele en de onderste helft van een tweede 
poot in cement aangevuld. Deze reconstructie was mogelijk door afgietsels van de fragmentarisch 
geconserveerde elementen te combineren."6 In beide genoemde gevallen zijn de moderne aanvul
lingen goed te herkennen, hetgeen deze methode verkieslijker maakt dan de tweede methode, 
waarbij ontbrekende delen werden aangevuld met antiek, verkoold hout, dat men elders in de 
opgraving vond en insmeerde met paraffine, waardoor het stevig genoeg werd om te verzagen. 
Evenals de authentieke delen werden deze moderne elementen vervolgens met een dikke laag 
paraffine ingesmeerd waardoor onderscheid nagenoeg onmogelijk werd. Het gevolg hiervan is dat 
de toepassing van deze methode slechts kan worden geconstateerd waar de paraffinelaag is afgesle
ten en waar van elkaar in structuur afwijkende delen vast te stellen zijn. Dit is onder andere 
gebeurd bij de wieg uit Insula Orientalis I la (cat.nr. 11). Ook is bij reconstructies gebruik 
gemaakt van moderne materialen die onzichtbaar in het antieke materiaal zijn ingebed. In een van 
de kasten (cat.nr. 37, afb. 159) bijvoorbeeld zijn moderne latten verwerkt ter versteviging van het 
antieke hout. Deze elementen worden zichtbaar als de paraffinelaag afbrokkelt. Bij een tweetal 
meubels zijn panelen met kippegaas verstevigd en vervolgens met paraffine bestreken."7 De 
resten van het bed in de Casa del mobilio carbonizzato (cat.nr. 7, afb. 58) zijn ingepakt in door
zichtig plastic dat met moderne schroeven aan het bed is bevestigd. Hoewel men dit soort 
methodes tegenwoordig zou afkeuren, moet men bedenken dat de opgravers geen ervaring hadden 
met de reconstructie van houten meubels en evenmin op voorbeelden van elders konden terug
vallen. Hun methodes hebben er in elk geval toe geleid dat thans nog meubels bewaard zijn die 
anders verloren zouden zijn gegaan. 

Fouten in de moderne reconstructies betreffen in het algemeen slechts details. Wanneer in 
deze eeuw toch ten onrechte veranderingen in de oorspronkelijke meubels zijn aangebracht, zijn 
deze besproken in de catalogus onder code 3.4.2. Een dergelijke foutieve ingreep is bijvoorbeeld 
gedaan in een van de bedden (cat.nr. 2). In de lattenbodem van dit meubel is een element terug
geplaatst zonder dat rekening is gehouden met de uitsparing voor een halfhoutse verbinding die 
hier oorspronkelijk moet hebben gezeten (afb. 42). 

Als voorbeeld van de geschiedenis van de meubels te Herculaneum in de moderne tijd gaan 
we iets uitgebreider in op één meubel, de schommel wieg (cat.nr. 11). De tekening die Maiuri 
(1958, 345 fig. 275; alhier afb. 72) van het stuk heeft gegeven, wekt de indruk dat de wieg on
geschonden uit de lava is gehaald. Het meubel is echter in fragmenten gevonden, zoals blijkt uit de 
opgravingsverslagen en uit de moderne reconstructie, die nog ter sprake zal komen. De fragmenten 
werden direct na opgraving overgebracht op een houten draagstel en ingesmeerd met een dikke 
laag paraffine waardoor details onherkenbaar werden en de wieg één geheel leek (afb. 73-74). 

In 1987 is de wieg opnieuw gerestaureerd door C. Formicola. Bij de demontage bleken de 
verschillende latten te zijn samengesteld uit een groot aantal fragmenten (afb. 76-77). Tevens was 
binnen enkele latten sprake van elementen van totaal verschillende structuur, afkomstig van ver
schillende houtsoorten. Tijdens de vroegere reconstructie waren de ontbrekende fragmenten aange
vuld met antiek hout van elders uit Herculaneum. Ingesmeerd met paraffine kon dit hout op maat 
gezaagd worden. Aldus zijn de ontbrekende elementen in de wieg aangevuld. Ook heeft men latten 
in de wieg zélf doorgezaagd om moderne steunlatjes binnen in elementen van de wieg aan te 
brengen (afb. 74-75). Bij de nieuwe reconstructie is van deze gehalveerde latjes weer één geheel 

In cat nr 29 worden hiervan de details gegeven 
BIJ de recente reconstructie op plexiglas zijn deze aanvullingen weer verwijderd 
Cat nrs 9 en 37, respectievelijk afb 62-65 en 159 
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gemaakt. Het verlies aan dikte, veroorzaakt door het doorzagen van de latjes, is gecompenseerd 
door een laag paraffine. Alle elementen uit de oude reconstructie zijn in de nieuwe wederom op
genomen, omdat niet altijd is vast te stellen of fragmenten oorspronkelijk deel uitmaakten van de 
wieg of later zijn toegevoegd. Bij de nieuwe reconstructie is een draagstel van plexiglas gebouwd 
en is aan de oppervlakte van het hout geen paraffine meer aangebracht (afb. 78-79). De fragmenten 
werden op het frame gelijmd met Uhu-twee-componentenlijm. De gevolgde procedure is uitvoerig 
gedocumenteerd, hetgeen bij de oudere reconstructies niet was gebeurd. 

Dezelfde procedure - vervanging van het oude draagstel door een frame uit plexiglas en reini
ging van het hout - is nadien nog bij enkele andere stukken toegepast, te weten een tafel, een kruk, 
een tweetal banken, een aedicula en een kast.118 Met uitzondering van een bank (cat.nr. 25) zijn 
al de opnieuw behandelde meubels in 1988 tentoongesteld in het Castel Sant'Angelo te Rome en 
kort beschreven in de bijbehorende catalogus (Budetta/ Pagano 1988). Een draagstel van plexiglas 
heeft als voordeel dat alle elementen van een meubel goed te bestuderen zijn, omdat de hoeveel
heid paraffine tot een minimum te reduceren is. Een nadeel is echter dat door het plexiglas heen 
ook de lijmvlekken van de verbinding van het materiaal met het hout zichtbaar zijn. In 1990 is een 
begin gemaakt met een hernieuwde restauratie van een bed (cat.nr. 13)."9 Door de dood van 
Formicola is dit werk een tijd lang onderbroken, maar het ligt in de bedoeling deze restauratie
techniek in de toekomst bij meer meubels toe te passen. 

2.7 De huidige toestand van de meubels: verblijfplaats en staat van conservering 

Tot voor kort bevonden veel van de bewaarde meubels zich ter plaatse in het opgegraven stads
areaal. Gaandeweg zijn vijftien, vooral kleine stukken overgebracht naar de restauratiewerkplaats 
van de opgraving.120 Drie fragmenten van tafels zijn opgeborgen in het magazijn in de zuidoost
hoek van Insula VI.121 De overige, meestal grotere meubels staan in de huizen opgesteld. 
Achttien hiervan bevinden zich nog in de vertrekken waarin ze zijn gevonden.122 Vijf meubels 
zijn weliswaar in de opgraving te bezichtigen, maar staan op een andere plaats dan die waar ze zijn 
gevonden.123 Van deze laatste groep zijn er vier overgebracht van bovenverdiepingen naar de 
begane grond, wellicht om te voorkomen dat ze tijdens de opgraving van de benedenverdiepingen 
verloren zouden gaan. Alleen de restanten van een bed (cat.nr. 8, afb. 61) zijn zeer waarschijnlijk 
in de moderne tijd van de begane grond van de Casa di Nettuno ed Anfitrite overgebracht naar een 
vertrek op de eerste verdieping van hetzelfde huis. 

Juist de meubels die nog in de opgraving staan, zijn aan allerlei schadelijke invloeden bloot
gesteld. De toestand van deze stukken gaat dan ook snel achteruit. De problemen zijn van drieërlei 
aard. Allereerst zijn daar de invloeden van het milieu. De lucht rond Napels is sterk vervuild en 
vooral bij vochtig weer hangt de vervuilde lucht in de kuil waarin zich de opgraving bevindt. De 
gevolgen hiervan zijn te merken aan de wandschilderingen die sterk te lijden hebben, maar ook 
voor de meubels is de smog desastreus. De oude laag paraffine biedt niet voldoende bescherming 
tegen de inwerking van luchtverontreiniging en wind, waardoor het hout langzamerhand verpulvert. 

Ten tweede is het onmogelijk alle stukken voortdurend te bewaken en te beschermen tegen de 
aanraking van toeristen die de stad dagelijks in groten getale bezoeken. Hiertegen zou men maat
regelen kunnen treffen door de stukken buiten handbereik te zetten. 

Respectievelijk cat nrs 17, 23, 25, 26, 30 en 40 
De nieuwe restauraties worden bovendien behandeld door Budetta (1987, 199-200, 1989, 267) 
Namelijk dne bedden (cat nrs 3, 11 en 13), zes tafels (cat nrs 14-19), drie zitmeubels (cat nrs 23, 25 en 26), een aedicula (cat nr 
30), een kast (cal nr 40) en een kist (cat nr 41) 
Cat nrs 20, 21 en 22 
Namelijk acht bedden (cat nrs 1,2, 4, 5, 6, 7, 10 en 12), twee aediculae (cat nrs 27 en 29), vier rekken (cat nrs 31, 32, 33, 34) 
en vier kasten (cat nrs 35, 36, 38 en 39) 
Dit zijn twee bedden (cat nrs 8 en 9), een bank (cat nr 24), een aedicula (cat nr 28) en een kast (cat nr 37) 
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Tenslotte is de toestand van Herculaneum in het algemeen zodanig verslechterd dat de 
meubels bedreigd worden door afbrokkelende en lekkende plafonds, vooral na de aardbeving van 
1980. Deze aardbeving heeft een dusdanige catastrofale uitwerking gehad dat de plaatselijke autori
teiten prioriteiten hebben moeten stellen, waarbij de meubels pas sinds enkele jaren aan de beurt 
komen. 

De meubels die het zwaarst te lijden hebben onder de opgesomde factoren, zijn: de aedicula 
in de Casa del sacello di legno (cat.nr. 29, afb. 144), die onder een afbrokkelend en lekkend 
plafond staat; het bed in de Insula Orientalis II 9 (cat.nr. 12, afb. 82), dat sterk onderhevig is aan 
milieuinvloeden; de drie meubels die thans staan opgesteld in Insula V 17,124 die veelvuldig 
worden aangeraakt door toeristen. 

De beste oplossing zou waarschijnlijk zijn alle meubels uit de opgraving naar het magazijn 
over te brengen, maar ruimtegebrek en een tekort aan financiële middelen zijn daarvoor de grootste 
belemmeringen. De meubels die reeds naar het magazijn zijn overgebracht, verkeren in een 
redelijke tot goede staat en hun toestand is stabiel te noemen. 

2.8 Representativiteit van het materiaal 

De geconserveerde meubels vormen slechts een gering deel van het totale aantal dat ten tijde van 
de uitbarsting in de huizen heeft gestaan. Toch zijn uit elke functionele categorie (zie hoofdstuk 5) 
meubels bewaard gebleven. In hoeverre deze groep representatief mag worden genoemd voor de 
meubilering van de huizen vóór de uitbarsting, is afhankelijk van verschillende in de beoordeling 
te betrekken factoren, waarop hier nader wordt ingegaan. Enkele van deze factoren zijn in dit 
hoofdstuk al terloops ter sprake gekomen. 

Allereerst is slechts een kwart van het oorspronkelijke stadsareaal opgegraven, en het is niet 
bekend of dit deel representatief is voor het antieke Herculaneum als geheel. De meubels die 
tijdens de achttiende-eeuwse opgravingen met mijnschachten werden aangetroffen, kunnen uit de 
gehele stad afkomstig zijn, terwijl de bewaarde exemplaren alle uit het huidige opgegraven areaal 
stammen. De vraag naar de representativiteit van het meubilair kan derhalve alleen worden gesteld 
voor de opgegraven insulae, en niet voor de stad als geheel. Met uitzondering van de villa's met 
uitzicht op zee aan de zuidrand van de stad, die zich door hun ligging en omvang duidelijk onder
scheiden van de rest van de bebouwing, is het blootgelegde deel van de stad ongetwijfeld represen
tatief te noemen voor het geheel. De bewaarde meubels stammen geen van alle uit deze villa's. In 
§ 5.4 zal deze kwestie weer ter sprake komen. 

Veel meubels zijn reeds verloren gegaan tijdens de uitbarsting van de Vesuvius en de periode 
dat zij bedolven zijn geweest. Zo hebben de kracht en de hitte van de uitbarsting een rol gespeeld 
bij de conservering van de meubels. Door de grote kracht zijn meubels kapotgeslagen en door een 
te grote hitte kan het hout gesinterd zijn, waardoor het niet meer te conserveren was. Soms was de 
dikke laag lava wellicht dusdanig poreus dat zuurstof kon doordringen tot de onderste lagen van de 
antieke stad, waardoor het hout van de meubels die hiermee in aanraking zijn gekomen, is vergaan. 

Ook deze eeuw heeft er toe bijgedragen dat een relatief klein aantal meubels bewaard is 
gebleven. Zo is essentieel of een vertrek bezocht is door de opgravers uit vorige eeuwen. Over de 
aard van de meubels, gevonden in de achttiende eeuw, hebben we nagenoeg geen informatie, maar 
uit de dagboeken is op te maken dat hun aantal aanzienlijk is geweest. Op enkele applieken na zijn 
deze stukken geheel verloren gegaan. Voorts is er pas sinds 1927 een goede methode in gebruik 
voor de conservering van het verkoolde hout. Ook speelt de keuze van de opgravers mee om een 
stuk wel of niet te behandelen met conserveringsmiddelen. Zo blijkt uit de opgravingsverslagen dat 
meubels waarvan slechts geringe fragmenten werden gevonden, veelal niet de moeite van het 
bewaren waard werden geacht. Tenslotte zijn de opgravingsmethodes in deze eeuw er soms de 

Cat nrs. 9, 28 en 37 
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oorzaak van dat meubels niet bewaard zijn gebleven en kan ook de plaats waar het stuk sinds de 
ontdekking heeft gestaan, van invloed zijn op het behoud. 

Ofschoon er zoveel meubels zijn vergaan, is het niettemin mogelijk door combinatie van 
gegevens uit verschillende bronnen uitspraken doen over het houten meubilair dat ten tijde van de 
uitbarsting in de huizen van Herculaneum stond. Kort samengevat kan men zeggen dat onze kennis 
gebaseerd is op de opgravingsverslagen die zowel beschrijvingen geven van bewaarde als van 
verloren meubels, de bewaard gebleven meubels zelf en de applieken van ijzer, brons en bot. Ook 
de architectuur van de woningen kan soms aanwijzingen geven voor meubels die zelf verloren zijn, 
zoals bijvoorbeeld nissen bestemd voor bedden of kasten. Andere vondsten, zoals grote hoeveelhe
den vaatwerk, die op één plaats zijn gevonden, kunnen er op wijzen dat deze oorspronkelijk waren 
opgeborgen in een kast of een kist, zonder dat hiervan resten of beschrijvingen zijn bewaard. Op 
basis van al deze gegevens kan men een idee krijgen van de inrichting van huizen in Herculaneum. 

Uit het voorafgaande kunnen we opmaken dat houten meubels tot de inrichting van alle 
woningen behoorden, zowel de grote villa's die op zee uitkeken, als de kleinere wooneenheden en 
winkels. In dit licht gezien is het beeld dat in de archeologische literatuur wordt geschetst, dat 
Romeinse huizen schaars gemeubileerd waren, vertekend; dit dient in elk geval voor Herculaneum 
te worden bijgesteld. De gegevens wijzen er veeleer op dat vele vertrekken vol meubels stonden, 
waarvan sommige ook een decoratieve functie hadden. Dit laatste is strijdig met de bestaande 
opvatting dat de Romeinen alleen utilitaire meubels in hun huizen plaatsten. Hoe deze bestaande 
ideeën verder genuanceerd kunnen worden, komt ter sprake in het hoofdstuk over de functie (5). 

2.9 Conclusie 

In Herculaneum heeft de aard van de uitbarsting gunstige voorwaarden geschapen voor het behoud 
van houten meubilair, ook al was het verkoold door de hitte die met de uitbarsting gepaard ging. 
Hoewel er al vanaf het begin van de opgravingen te Herculaneum verkoolde houten meubels zijn 
aangetroffen, is de waardering ervoor in de achttiende, negentiende en twintigste eeuw totaal 
verschillend. Was men in de achttiende eeuw vooral geïnteresseerd in fraaie vondsten, waartoe 
houten meubels volgens de opvattingen van die tijd niet behoorden, in de negentiende eeuw 
werden ook beschrijvingen gemaakt van de houten inrichting van de huizen, hoewel er geen 
methode bestond om objecten van organisch materiaal te conserveren. Pas uit de twintigste eeuw 
beschikken we zowel over uitgebreide beschrijvingen van deze categorie vondsten als over gecon
serveerd houten meubilair. 

Sinds 1927 zijn 41 meubels geheel of gedeeltelijk bewaard gebleven. Dat een meubel nu nog 
te zien is, hangt af van een aantal factoren. Behandeling met paraffine - wellicht ontleend aan H. 
Carter en A.C. Mace, die een geslaagd experiment met dit conserveringsmiddel beschrijven bij een 
kistje uit het graf van Tutankhamon - maakte het hout sterk genoeg tegen de nieuwe omgeving 
bovengronds. Wel moesten voor bijna alle meubels steunconstructies worden vervaardigd en soms 
werden ontbrekende elementen met modem materiaal aangevuld. Veel meubels zijn de laatste jaren 
overgebracht naar het magazijn van de opgraving. De exemplaren die nog in de opgraving staan, 
zijn onderhevig aan schadelijke invloeden van het milieu en van aanraking door toeristen. 

Behalve de houten meubels zelf geven ook de opgravingsverslagen veel informatie die de 
reconstructie van de oorspronkelijke vorm van het meubilair en het traceren van de vindplaats 
ervan mogelijk maken. Zo komen in de opgravingsdagboeken opmerkingen voor over de vorm van 
de meubels, over de technieken die bij het maken ervan zijn toegepast, en over de context waarin 
ze zijn gevonden. De opgravingsverslagen verschaffen uiteraard een schat aan gegevens, maar 
stellen de lezer ook vaak voor problemen. Soms is de exacte vindplaats van objecten niet te 
bepalen. Vooral de vroegste opgravingen uit de achttiende eeuw en die uit de jaren 1938-1939 
vertonen dit manco. Vaak heeft dit te maken met de werkwijze tijdens de opgraving. Bij de Casa 
del bicentenario bijvoorbeeld werd van drie zijden naar het centrum van het huis toe gewerkt, 
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hetgeen in de opgravingsdagboeken onvoldoende naar voren komt. Te vaak werden vondsten 
daarbij summier beschreven en is hun vindplaats niet meer vast te stellen. 

De bewaarde houten meubels en meubelfragmenten van andere materialen dan hout verschaf
fen in combinatie met de informatie uit de opgravingsverslagen, alsook met de aanwijzingen voor 
meubels in de woningarchitectuur en -decoratie een representatief beeld van het meubilair dat in 79 
n.Chr. in de huizen van Herculaneum heeft gestaan. 
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HOOFDSTUK 3 

DE VORM 

3.1 Inleiding 

Aangezien veel originele typen Romeinse houten meubels uitsluitend uit Herculaneum bekend zijn, 
rijst dadelijk de vraag of een dergelijk stuk uniek was of alledaags. Op deze vraag zal in dit hoofd
stuk de nadruk liggen. Bij het opstellen van de typologie zijn als criteria vooral de vorm en de 
constructie doorslaggevend geweest. Ondanks overeenkomsten in hoofdvormen is er een grote 
verscheidenheid waarneembaar in constructieve en decoratieve details. Binnen een geringe hoeveel
heid typen of hoofdvormen zijn dus vele variaties mogelijk. Deze indeling in typen zal vergeleken 
worden met hetgeen uit de rest van het Romeinse rijk over houten meubilair bekend is. Soms 
verschaffen de opgravingsverslagen van Herculaneum nog aanvullende gegevens over de vorm van 
meubels die verloren zijn. 

Het vergelijkingsmateriaal van elders wordt gevormd door vier categorieën. Allereerst zijn dit 
houten meubels uit andere Romeinse vindplaatsen. Verder zijn afgietsels van meubels uit Pompeii 
en Boscoreale een belangrijke bron van informatie. Originele meubels uit andere materialen dan 
hout kunnen ook als vergelijkingsstukken dienen en tenslotte geven afbeeldingen van meubels een 
idee over de verschillende vormen die te Herculaneum in origineel voorkomen. Al hebben de 
meubelvormen weinig directe parallellen in hout, zij komen niettemin veel voor in afbeeldingen op 
andere produkten van kunstnijverheid. Vooral grafreliëfs zijn een belangrijke aanwijzing voor de 
verspreiding van bepaalde typen. Behalve deze vier soorten archeologische bronnen leveren de 
schriftelijke bronnen aanvullende gegevens over de verschillende vormen en namen van meubels. 
Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk bedden (§ 3.2), tafels (§ 3.3), zitmeubels (§ 3.4) en berg
meubels (§ 3.5) aan de orde. De bibliotheek van de Villa dei papiri komt ter sprake in § 3.6 en in 
§3.7 wordt ingegaan op enkele algemene formele overeenkomsten bij de meubels van 
Herculaneum. 

3.2 Bedden 

Naar hun vorm zijn de bedden uit Herculaneum te verdelen in drie hoofdgroepen: bedden met 
boorden (8), biclinia (2) en kinderbedden (2).125 Eén bed (cat.nr. 8; afb. 61) is te fragmentarisch 
om de oorspronkelijke vorm ervan te kunnen bepalen. Omdat van een vierde type bedden te Hercu
laneum slechts bronzen applieken (versieringen van fulcra) over zijn, blijft deze groep meubels hier 
buiten beschouwing (zie daarvoor echter § 4.7.1). 

Van beddegoed is nagenoeg niets teruggevonden. In een wieg (cat.nr. 11) lagen nog resten van 
textiel en bladeren die van het matras afkomstig waren. Het beddegoed valt buiten het kader van 
deze studie en komt slechts terloops ter sprake.126 

Bedden met boorden· cat.nrs. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12 en 13; biclinia: cat.nrs. 5 en 6; kinderbedden: cat.nrs. 4 en 11. 
In het gipsafgietsel van het Trame van een bed in de Casa di Cerere in Pompeii (zie appendix 3) is de afdruk te zien van het 
matras (afb. 186-188 en 201 A) Zie voor beddegoed in het algemeen: Graillot 1919; Ransom 1905, 66-71; Richter 1926, 135; 
Herzog-Hauser 1937, 1723-1725 en 1937A, 1807-1808; Liversidge 1955, 57-64; Richter 1966, 117-120; Grodde 1989, 153-154. 
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3.2.1 Bedden met boorden 

De meeste bedden te Herculaneum behoren tot eenzelfde type. Het opvallendste kenmerk vormen 
de hoge boorden die aan twee of drie zijden op de rand van het raamwerk waren aangebracht met 
uitzondering van de voorkant. Dit type wordt in deze studie aangeduid als 'bedden met 
boorden'.127 In de Romeinse schriftelijke bronnen wordt een boord aangeduid met de term 
pluteus.m 

De bedden stonden op vier, op de draaibank gevormde poten. Deze bestaan uit een metalen 
pen die over de gehele hoogte de kem vormt, waaroverheen houten, afzonderlijk gedraaide klossen 
als grote kralen zijn geregen. Bij een van de bedden (cat.nr. 1, in de Casa del tramezzo di legno, 
afb. 34-35), waren de houten klossen voorzien van een bronzen omhulsel. Bij dit bed zijn de 
pootbases bovendien aan de korte kanten door een lat paarsgewijs verbonden. Omdat de bases van 
de poten van dit bed als enige in origineel bewaard zijn, is niet duidelijk of een dergelijke verbin
ding ook was aangebracht wanneer de poten niet met bronsblik waren bekleed.129 Op de vier 
poten rustte het rechthoekig raamwerk, dat was opgebouwd uit vier, met pen-en-gatverbindingen 
verbonden balken.130 

Langs de randen van dit raam werden hoge boorden gemonteerd, die waarschijnlijk bescher
ming boden tegen koude en tocht.131 Tegen een van de korte boorden rustten de kussens. In de 
hoek tussen het raamwerk en de boorden is dikwijls een geprofileerde lijst aangebracht.132 In één 
bed vormt deze lijst één geheel met de boorden (cat.nr. 12; afb. 81, 85-86), in de overige gevallen 
is ze steeds als los element met een boord verbonden. Boorden en lijst zijn doorgaans in het 
raamwerk ingelaten om de constructie te versterken. 

Binnen het raamwerk van de 'bedden met boorden' was een constructie ter ondersteuning van 
het matras gemonteerd die verschillende vormen kon hebben. De stevigste vorm is te vergelijken 
met een moderne lattenbodem. Binnen het raam, en daarmee verbonden, is een stelsel van elkaar 
kruisende latten aangebracht, waarvan de elementen evenwijdig lopen aan de balken van het 
raamwerk. Voor dit 'rooster' (roostertype A) zijn op de kruisingen van de latten halfhoutse verbin
dingen gebruikt, terwijl de uiteinden aan het raam van het bed zijn bevestigd door pen-en-gatver
bindingen. In twee bedden zijn omvangrijke resten van een dergelijke 'lattenbodem' bewaard 
gebleven (cat.nrs. 1 en 2; afb. 33, 35, 37, 38) en bij het bed in de Collegio degli Augustali (cat.nr. 
10; afb. 67, 70-71) zijn de aanzetten van rooster A te zien. Buiten Herculaneum is een lattenbodem 
met een centrale steun bekend uit Romeins Egypte, nu in het Royal Ontario Museum te 
Toronto.133 

Bij bedden zonder een dergelijk rooster werd het matras waarschijnlijk gedragen door elkaar 
kruisende banden van leer of textiel of door touwen die aan het raamwerk vastzaten. Al zijn 
hiervan geen resten bewaard, blijkens de opgravingsverslagen is eenzelfde bespanning in Hercula
neum toegepast in het bed in de Casa del mobilio carbonizzato (cat.nr. 7; afb. 58).134 Een soort
gelijke bespanning kunnen ook de overige bedden gehad hebben, te meer omdat deze ook is 
geconstateerd in een bed uit de Casa dei due atri, dat nu niet meer bestaat.135 Hier is sprake van 
tamelijk brede banden (ca. 20 cm.) van textiel die vier keer over de breedte van het bed waren 

1 De term 'bedden met boorden' is bewust gekozen wegens de opvallende boorden, maar ook om het type te onderscheiden van 
'bedden met fulcrum', welke slechts aan één zijde een verhoging hadden. 

128 Fest., 258 L , Isid, Ong 20.11.5. Sponda aulem exterior pars leen. pluleus inferior (Sponda is het meer naar buiten gelegen, 
pluleus het meer naar binnen gelegen deel van een bed.), Mart. 3.91 7-10; id. 8.44 13; Paul., Fest. 259 L; Prop. 4 8 68. 

129 De constructie kwam wel veelvuldig voor bij bedden die in eetkamers stonden (leen Incliniares, het type bed met fulcrum) waar
van de poten dezelfde vorm hadden als de poten van het bed in de Casa del tramezzo di legno (zie paragraaf 4.7.1) 

130 Afbeeldingen waarin dit raamwerk te zien is, zijn: afb. 33, 35, 37-38, 46-47, 58-59, 64, 66-67, 81-82, 88-89. 
131 Zie afb. 33, 35, 37, 58, 62, 82, 89. 
1.2 Zie afb. 37-38, 58-59, 62, 64, 67, 71, 87-88, 92. 
1.3 Ace No. 910 27, cf. Needier 1963, 1-2 
114 Over het bed in de Casa del mobilio carbonizzato vermelden deze: 'Sopra il reticolato di legno poggia un reticolato fatto di corda 

e nastro', cf. appendix 1: 9 maart 1933 
" ' Gevonden op 18-12-1939 in vertrek 3 op de begane grond, zie appendix 1. 
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gespannen. Het is overigens opvallend dat in Herculaneum geen sporen te zien zijn van bevestiging 
van dit soort banden aan het bedstel, noch van slijtage doordat de banden schuurden tegen de 
randen van het frame.136 

Terwijl de ondersteuning tussen de elementen van het raam van vorm kan verschillen, hebben 
alle bedden een tweede versteviging waarin weinig afwijkingen te constateren zijn. Deze 
constructie (rooster B) wordt gevormd door twee balken die parallel aan de korte kanten van het 
bed, meestal onder het raam, zijn bevestigd.137 In rooster В zijn de balken in de breedte onder
ling steeds door balken in de lengterichting verbonden. Op die plaatsen waar rooster В de balken 
van het raam in de lengterichting raakte, waren bij het bed in de Casa del mobilio carbonizzato 
(cat.nr. 7) en een gipsafgietsel in de Casa di Cerere in Pompeii (I 9, 13) vier ongedecoreerde 
respectievelijk cylindervormige en blokvormige hulppoten aangebracht om de constructie grotere 
stevigheid te verlenen.138 Het feit dat rooster В bij veel bedden met halfhoutse verbindingen 
tegen de onderkant van het rechthoekig raamwerk van het bed is aangebracht, doet vermoeden dat 
meer bedden dit soort hulppoten hebben gehad. Het bed in het klinèmonument dat in 1949 
gevonden is aan de Via Portuense in Rome, heeft eveneens hulppoten, wat er op wijst dat een 
dergelijke constructie ook buiten Campanie voorkwam.139 Als alternatief voor de hulppoten kon 
men rooster В volledig aan rooster A verlijmen, indien dit laatste aanwezig was. Ook deze 
methode zou voldoende stevigheid hebben gegeven aan een overspanning die in de lengterichting 
doorgaans meer dan twee meter bedroeg. Bij twee bedden bevond rooster В zich niet onder het 
raamwerk, maar op dezelfde hoogte en was het daarin bevestigd met pen-en-gatverbindingen 
(cat.nr. 9, afb. 64 F en cat.nr. 12, afb. 81-82). Wellicht waren bij een constructie als deze evenmin 

Voorbeelden van het gebruik zijn een bronzen bed uit het Regolini-Galassigraf te Cerveteri waarin een dergelijke bespanning in 
brons is nagemaakt en twee bedden die zijn afgebeeld in het graf van Vestorius Priscus te Pompeii. Voor het bed uit het 
Regolini-Galassigraf cf. Pareti 1947, 285 en tav. XXX no 236, nu in het Museo Gregoriano Etrusco van de Vaticaanse Musea, 
inv. 559; de bespanning bestaat uit 29 banden in twee richtingen, met nagels aan het frame bevestigd (het verhoogd hoofdeind 
aan dit bed is een foutieve reconstructie, voorgesteld door Pareti; oorspronkelijk maakte het deel uit van een biga, cf. Emiliozzi 
Morandi 1992, 106 en fig. 23). Voor de twee bedden afgebeeld in het graf van С Vestorius Priscus in Pompeii cf. Spano 1943, 
273 fig. 9 en Mols/Moormann (in druk) Deze bedden hebben vier gedraaide houten poten met daarop een rechthoekig raamwerk. 
Ter ondersleuning van het matras is binnen in het raam een vlechtwerk aangebracht van in twee richtingen schuin over het bed 
lopende banden, zodat een ruitvormig patroon ontstaat. Dit gebruik van het bespannen van bedden gaat erg ver terug. 
Schaeffer/Andrae (1942, 202) tonen bijvoorbeeld een Egyptisch bed in de Staatliche Museen te Berlijn (Inv. 9592) In het 
raamwerk zitten gaten voor de bespanning, die zelf verdwenen is. Eenzelfde bespanning constateert Laser (1968, 19-31 en Abb. 2, 
4, 5) bij bedden welke zijn afgebeeld op Griekse geometrische vazen Soms is de bespanning moeilijk te herkennen, omdat deze 
in het medium schilderkunst tot louter decoratie is verworden. Gaten voor een dergelijke bespanning zitten in een Grieks bed uit 
de vijfde eeuw ν Chr. dat in 1931 is gevonden te Duvanli (Losarskata Mogila, Bulgarije), gepubliceerd door Filow (1934, 119-126 
en Abb. 145-150). Vergelijk voorts Salonen 1963, 109, Nr. 1-5 en Abb. Х І-ХІХ. kleimodellen van bedden uit Ur (Larsaperio-
de), waarvan het raam waarschijnlijk bespannen is met leren riemen in netwerkpatroon of in dicht vlechtwerk (British Museum 
inv. U 127500, U 116506, U 12497, U 113181), Bongioanni 1987, 108 fig. 138: net in touw in het bed van Kha uit Deir el 
Medina, Torino, Museo Egizio, inv. suppl 8372; Marinatos 1971, 41-42 en pi. 36, 104, 105: reconstructie van een bed in Thera 
met als bespanning van het frame een combinatie van banden, verbonden met een dierevel, cf. Kobeck 1983, 193 en fig. 44-45; 
Wasowicz 1964A, 186 fig 13, 187 fig 14, 188; Sdflund 1981, 55: grafbed uit Paestum uit ca. 510 v.Chr. met een ijzeren nel als 
bespanning ter imitatie van leren banden; Fuchs 1963, 31 en Taf. 55. Ook in de Romeinse literatuur vinden we aanwijzingen voor 
een bespanning met banden. De termen zijn: fascia (fascea), insula en lorum: Ambrosius, Cain et Abel 1 4 14: I ostitis texui 
ledum meum et tapetis ab Aegypto stravi (Met banden heb ik mijn bed gevlochten en met spreien uit Egypte heb ik het gedekt ); 
id. Apologia David altera 3.14; Cato, Agr. 10· Ledos loris subtentos (Bedden met riemen bespannen.); Cic, Div. 2.134: Fascea 
ledi sui cubiculari (De band van zijn cubiculumbed.); Didascalia Apostolorum 5.20; Hieronymus, in Osee 14.15 (ρ 938a); Mart. 
5 62.5-6 Nulla tegit frados - nee inanis - culaia lectos,\ putris et abrupta fascia reste iacet. (Geen matras - zelfs geen lege -
bedekt meer het kapotte bed, vuil hangt een пега naar beneden nu de strop is gescheurd.); Petr. 97: Imperavi Gitont, ut raptim 
grabatum subirei annecteretque pedes et manus tnstitis (Ik beval Giton snel onder het bed te kruipen en zijn voeten en handen in 
de banden te steken.), cf ook Ransom 1905, 62-66. 
Cat.nrs. I, 2, 4, 7, 13, zie afb. 35, 38, 46-47, 59, 60, 88 

Bij het bed in de Casa del mobilio carbonizzato blijkt dit uit de opgravingsverslagen van 9 maart 1933. De blokvormige hulp
poten van het bed in de Casa di Cerere in Pompeii zijn gedeeltelijk mee afgegoten (afb. 188, 201 A; zie voor dit laatste bed ook 
appendix 3). Een hulppoot is in Herculaneum bovendien aangetroffen bij een bed dat verloren is: zie appendix 1: 9-1-1929 
Het stuk bevindt zich in het Thermenmuseum te Rome, inv. 125 605, en wordt gedateerd in de laat-Flavische of vroeg-Trajaanse 
tijd, cf. Facenna 1949-1950, 215-216 en tav. I; Berczelly 1978, 50-51 fig. 1 en pi. IIb en Xla; Giuliano 1985, 472-476 no. IX 3 
Een klinèmonument is een sarcofaag waarvan het deksel gebeeldhouwd is in de vorm van een bed met daarop een beeltenis van 
de overledene. 
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hulppoten nodig.140 

Het bedframe wordt in de schriftelijke bronnen aangeduid met de term sponda.141 Dezelfde 
term komt ook voor als aanduiding voor de open zijde van het bed142 of als pars pro toto voor 
het hele bed.143 

Wanneer we de afmetingen van de acht bedden met boorden bekijken, dan blijkt dat de lengte, 
mits volledig bewaard gebleven, varieert van 2,04 m. tot 2,22 m. (ca. 7-7У2'), en de breedte van 
1,06 m. tot 1,25 m. (ca. З г-Л'). Buiten Herculaneum zijn slechts van één bed de maten bekend, 
dat gevonden is in de Villa di Contrada Pisanella in Boscoreale: 2,20 χ 1,40 m.144 In alle geval
len zijn deze maten groter dan die van een modern eenpersoonsbed. Van uitzonderlijke afmetingen 
(2,45 χ 1,44 m.) moet een bed uit Herculaneum zijn geweest dat slechts uit een uitgebreide 
beschrijving bekend is.'45 De breedte van meer dan 1,10 m. roept vragen op over het gebruik van 
de bedden, vragen waarop in hoofdstuk 5 wordt ingegaan. De grote lengte is te verklaren uit de 
dikte van de kussens die gebruikt werden, zoals blijkt uit afbeeldingen. Veelal is op deze afbeel
dingen het matras langer dan het bed zelf, loopt het door tegen het hoofdeinde van het bed en is 
daartegen nog eens een kussen geplaatst. Dit is te zien op een klein terracotta reliëf uit de Casa 
dell'efebo te Pompeii, enkele klinèsarcofagen en reliëfs met afbeeldingen van opgebaarde 
doden.146 Vaak zijn in Herculaneum en Pompeii in kamers kleine nissen uitgespaard om meer 
ruimte te maken voor het plaatsen van een bed. Dit is het geval in vertrek 3 van de Casa sannitica 
(V 1) en in vertrek 3 en 4 van de Casa del mobilio carbonizzato (V 5) in Herculaneum. Op grond 
van deze nissen kunnen twee opmerkingen gemaakt worden. Ten eerste koos men voor deze oplos
sing om te voorkomen dat de naburige vertrekken veel kleiner zouden worden. Zonder deze nissen 
had men bijvoorbeeld de gehele wand van het atrium van de Casa sannitica moeten verplaatsen 
waardoor het atrium een stuk kleiner zou zijn geworden. Bovendien geeft het aanbrengen van deze 
nissen aan dat men bij de bouw van het vertrek reeds rekening hield met de te plaatsen meubels. 
Dit wijst er op dat vooral de lengtematen van bedden min of meer in standaardmaten 
vastlagen.147 De lengte en breedte ligt gemiddeld ongeveer op 2,15 m. en 1,15 m. (ca. ΊιΔ' χ 4'). 

Variaties in het type bedden met boorden hebben vooral betrekking op de vorm en decoratie 
van de boorden. Er zijn volledig verticaal verlopende boorden (cat.nrs. 1 en 2; afb. 33 en 39). Ook 
kan het hoofdboord onder een hoek van 135° op het raamwerk staan, een comfortabele positie als 
ondersteuning van een hoofdkussen (cat.nr. 9; afb. 65). Bij afbeeldingen van het type bedden met 
boorden constateerde Ransom (1905, 36 en plate XXVIII en fig. 19-20) bovendien dikwijls een 
verticale tweedeling van de boorden, waarbij de onderste helft steeds gekromd is, terwijl de 
bovenste gebogen of verticaal kan verlopen.148 Het bed in de Casa del mobilio carbonizzato en 
dat in de Insula Orientalis II 10 uit Herculaneum zijn reële voorbeelden van deze variant (cat.nrs. 
7 en 13; afb. 58-59 en 88, 91). In deze bedden ondersteunt een gebogen onderste helft steeds een 

140 De varianten van roosier В zijn, behalve de plaatsing onder of tussen het raamwerk, constructief niet van belang en worden 
gegeven bij de desbetreffende catalogusnummers 

141 Ον., Met. 8.656; Petr. 97. 
142 Isid., Orig. 20.11.5; Mart. 1.92.5; id. 3.91.5-10; id. 11.564; Ov , Fast 2 345. 
143 Hor , Epod. 3.21; Mart 14 85; Ον., Am. 3.14.26; Verg., Α. 1 697-701 Van sponda is het Nederlandse 'sponde' afgeleid. 
144 Cf. Pasqui 1897, 476-477. 
' " Zie appendix 1. 5-12-1928 
146 Reliëf Casa dell'efebo: NSc 1929, 371 fig. 9 en 372. Klinèsarcofagen. Altmann 1902, 31-42; Wrede 1977, 402 Abb. 75: Rome, 

Thermenmuseum, inv. 114906; Giuliano 1981, 167-168, no. II 58: Rome, Thermenmuseum inv 125829; Giuliano 1981, 177-178, 
no. II 64: Rome, Thermenmuseum inv. 61586; Koch/Sichtermann 1982, Abb 61. Op de sarcofaag uit Melfi liggen op het bed 
zelfs twee kussens' cf. Delbrück 1913, 281, Abb. 3/4 en 283; Strocka 1984A, 229-231, en Abb 27-30 Kindersarcofaag, 
Agrigento: De Miro/Fiorentini 1976-1977, 426-427 en tav. XXII, fig 1-3; Valbruzzi 1991, tav. 70-73, Amedick 1991, Taf. 53 
Reliëfs met opgebaarde doden: enkele voorbeelden in de Capitolijnse Musea te Rome: Stuart-Jones 1912, 50-51, pi. 10 nr. II 7; 
id. 61, pi. 11 nr. 28; id. 72-73, pi. 15 nr. II 2; Amedick 1991, Taf. 57, 1-2. Eveneens een zeer dik matras en een groot kussen 
liggen op twee dodebedden die zijn afgebeeld op het grafmonument van de Haterii in het Museo Gregoriano Profano van de Vati
caanse Musea, cf Richter 1966, fig. 550 en 663 

147 Zie de opmerking over de functionele maten van cubiculo, gelegen aan hel atrium, in de Casa del labirinto (VI 11, 9-10) van 
Peterse 1993, 9 

148 Cf. Liversidge 1955, 7. 
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verticaal element. Bovendien vertonen het gipsafgietsel in de Casa di Pinarius Cerealis in Pompeii 
(III 4 b; afb. 196-197 en 201 E-F) en de zeer gedetailleerde afbeelding van een bed in de askist 
van Simpelveld er grote gelijkenis mee (afb. 10).149 

Behalve verschillen in de vorm van de boorden is er variatie in de decoratie. Er is onderscheid 
tussen boorden zonder enige geleding of decoratie (cat.nrs. 1, 2; afb. 33, 37), boorden waarin 
panelen in een raamwerk zijn ingebed (cat.nr. 9; afb. 62-65) en boorden waarop in fineer een hout
mozaïek is aangebracht (cat.nr. 13; afb. 87-93).15° Voorbeelden van boorden buiten Herculaneum 
en afbeeldingen daarvan laten zien dat er een grote verscheidenheid aan decoratiemogelijkheden 
bestond en dat soms vergelijkbare, maar nooit identieke decoratieschema's werden toegepast.151 

Omdat de meeste bedden tussen wanden waren ingeklemd, was alleen de binnenzijde van de boor
den te zien. Aan de buitenkant waren ze daarom meestal niet gedecoreerd. Bekleding van boorden 
met stof of leer, zoals Liversidge (1955, 9-10) en Richter (1966, 109 en fig. 558-559) gesuggereerd 
hebben met betrekking tot een terracotta bed uit Egypte in Berlijn, kwam niet voor.152 Hoe 
gewelfd de boorden van dit bed ook mogen lijken, ze tonen een gewone geleding door middel van 
panelen. Ook bij enkele bedden te Herculaneum (cat.nrs. 7 en 9) is hetzelfde wel geopperd.153 

Ook hier is dit echter onjuist. In beide exemplaren was slechts hout verwerkt. 
De verschillen in ondersteuning van het matras en in de vorm en decoratie van de boorden 

zijn geen reden om een verdeling in subtypen aan te brengen; ze kunnen worden beschouwd als 
variaties op een thema. 

De bedden met boorden behoren tot het type dat Ransom (1905, 33-35) als eerste op grond 
van afbeeldingen heeft bestudeerd. Zij noemt ze karakteristiek voor de laat-Romeinse tijd en plaatst 
de opkomst van het type in de tweede helft van de eerste eeuw n.Chr. Ze zouden het type bedden 
met fulcrum verdrongen hebben.154 Als tweede kenmerk van de bedden met boorden noemt ze de 
gedraaide poten, die ze beschrijft als (1905, 34): 'ugly patterns, comparatively low, the legs never 
extend above the level of the frame' (afb. 3). Het waardeoordeel dat in de benaming besloten ligt, 
baseert Ransom op het feit dat de poten te slank zijn voor de grove bovenbouw. Dat de meningen 
hierover verschillen, blijkt uit de opmerking van Rodenwaldt dat het bed nu pas een organische 
eenheid is.155 Wellicht ligt hier het zwaartepunt anders, namelijk op het gedeelte boven het 
frame. Omdat de vorm vanaf het eind van de eerste eeuw n.Chr. op veel grafstenen voorkomt, is 

Voor het afgietsel in de Casa di Pinarius Cerealis zie appendix 3 en voor het bed in de askist van Simpelveld cf. Holwerda 1931, 
28-29, id. 1932, 58-62 en Stuart 1986, 44 en fig. IV. Vergelijk voorts: het rechter zijboord van het bed afgebeeld op de Medeasar-
cofaag in Basel, cf Schmidt 1969, 27 Taf. 14 en 17,2; het klinèmonument van Iulia Attica in het Thermenmuseum in Rome (inv. 
39.501), cf. Wrede 1977, 404 en 405 Abb 78; het klinèmonument van Flavius Agricola, Indianapolis, Museum of Art (inv. 
1972.148), cf. Wrede 1981, 102 en Abb. 19. Cf. ook Faust 1992, 107. 
De bij meubelmakers gebezigde term voor dit type fineer is het uit het Frans afgeleide begrip 'marqueterie'. Voor de duidelijkheid 
is hier gekozen voor de term 'houtmozaïek', hoewel het hier niet een écht mozaïek betreft, in de zin dat een patroon is gelegd in 
stukjes van verschillende kleuren; de verschillende elementen van de decoratie zijn hier afkomstig van één houtsoort en zij zijn 
gecontraponeerd, dat wil zeggen met de houtnerven in tegengestelde richting, tot een patroon verwerkt 
Voorbeelden in Pompeii (zie ook appendix 3): gipsafgietsels van twee bedden in de Casa del sacello iliaco (I 6, 4; afb. 177-179 
en 200 A), met op de boorden van het ene exemplaar een decoratie van uit stroken bot vervaardigde rechthoeken en van het ande
re twee rijen panelen boven elkaar; het bed in de Casa di Pinarius Cerealis te Pompeii (III 4 b; afb. 196-197 en 201 E-F). Een 
gipsafgietsel van een boord met paneeldecoratie dat wij niet hebben kunnen traceren, geven Overbeck/Mau 1884, 324 fig. 25. 
Voorts is in de Villa di Contrada Pisanella te Boscoreale (cf. Pasqui 1897, 446 fig. 54, 447) een bed gevonden met gekromde 
boorden aan beide zijden. Een niet bewaard bed uit de Casa del Menandro in Pompeii (I 10, 4) had roodgeverfde boorden, 
geplaatst op een ijzeren raamwerk met applieken van bot (Maiun 1932A, 210). Het bed in de askist van Simpelveld heeft een 
achterboord met een paneeldecoratie; de zijboorden zijn voorzien van een meandermotief. Bij de vondst van een bed op de eerste 
verdieping van de Casa dello scheletro in Herculaneum (17-2-1871, zie appendix I) wordt gemeld dat de boorden voorzien zijn 
van een eierlijst in houtsnijwerk; 'intagliata con ovoli' en bij een ander bed uit Herculaneum (gevonden 16-5-1933, zie appendix 
1) is sprake van een decoratie van de boorden met rode verf waarmee geometrische patronen zijn aangegeven. 
Het bed behoort tot de collecties van de Staatliche Museen, inv. 13166. 
Faust 1989, 107, 173-174, Kat. 126-127. 
Omdat Ransom met 'laat-Romeins' doelt op de periode vanaf de Flavische tijd, is het om verwarring te voorkomen beter deze 
datering te nuanceren. 
Cf. Rodenwaldt 1921, 1860. Richter (1966, 109) omschrijft de poten als volgt: 'The turnings in the legs of these couches are of 
various design, some heavy, others more graceful.' Cf. ook Faust 1989, 28: 'Beinform (7)' 
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de datering die Ransom heeft verondersteld voor de aanvang van het type te verklaren.156 Het feit 
dat reeds op de vroegste grafstenen die Ransom noemt, een uitgebreid scala aan verschillen in 
details is te onderscheiden, heeft bij haar niet tot de conclusie geleid dat de aanvang van dit type 
wellicht vroeger moet worden gezocht dan de Flavische tijd. Ook G.M.A. Richter (1926, 133-134; 
1966, 105 en 109) en B. Barr-Sharrar (1987, 8) plaatsen deze overgang aan het einde van de eerste 
eeuw n.Chr. Geen van deze auteurs houdt er blijkbaar rekening mee dat de beide typen een tijd 
lang naast elkaar bestaan kunnen hebben. J. Liversidge (1955, 7) en S. Faust (1989, 27-28 en 58-
59) zijn voorzichtiger en dateren het ontstaan van het nieuwe type in de vroege Keizertijd. Alle 
genoemde auteurs achten de nieuwe vorm ontwikkeld uit bedden met fulcrum. Voor een vroegere 
datering van het type met boorden pleiten drie monumenten. Ten eerste kan het klinèmonument 
van Bathyllus in het Palazzo dei Conservatori te Rome (inv. 1999) genoemd worden. Dit bed heeft 
drie boorden en poten met 'ugly patterns'. H. Wrede (1977, 400 en 401 Abb. 73-74) dateert het 
stuk in de tijd van Claudius of Nero (41-68 n.Chr.), vroeger dus dan Ransom het type ontstaan 
acht. Voor het grafreliëf van Ti. Claudius Dionysius in het Museo Gregoriano Profano van het 
Vaticaan (sez. 7, inv. 9830) stelt F. Sinn (1991, 32-33 en 152 Abb. 28-29) een vroeg-Claudische 
datering voor (ca. 45 n.Chr.). Ook dit bed heeft aan drie zijden doorlopende boorden met een 
paneeldecoratie. Nog vroeger, in de midden- of laat-Augusteische tijd (ca. 15 v.Chr.-15 n.Chr.), te 
dateren is een klinèmonument in het Thermenmuseum te Rome.157 Dit monument is voor Faust 
de reden om de omvorming van filiera naar boorden in de vroege Keizertijd te dateren. Een tussen
stap noemt zij de zogeheten 'Kompositfulcra' (Faust 1989, 57-60). Ze bespeurt een overeenkomst 
tussen de hoge S-vormige boog van de late filiera ('Fulcrumform IV') en de boorden in het bed in 
de Casa del mobilio carbonizzato (cat.nr. 7; afb. 58-59). Naar onze mening verraden de rechte 
boorden van een al langer bestaand type bed hier de invloed van de steile fulcra van Faust's 
'Fulcrumform IV'. Tegen het eind van de eerste eeuw n.Chr. zijn de bedden mei fulcrum vrijwel 
geheel verdrongen door dit type met boorden, maar niet zonder de vorm van de boorden blijvend 
beïnvloed te hebben. Veel afgebeelde bedden op grafstenen vanaf de tweede eeuw n.Chr. hebben 
dan ook dezelfde gebogen vorm die het bed in de Casa del mobilio carbonizzato en het bed uit de 
Insula Orientalis II 10 (cat.nr. 13; afb. 88-93) uit Herculaneum laten zien. 

Wat de vorm betreft kunnen de bedden met boorden uit Herculaneum ingedeeld worden bij 
het type dat Ransom heeft geïntroduceerd. Slechts bij het bed in de Collegio degli Augustali 
(cat.nr. 10; afb. 67 G, 68) is een pootvorm met 'ugly pattern' nog in situ aanwezig, bij andere 
bedden, zoals het exemplaar in de Casa del mobilio carbonizzato (cat.nr. 7), is op grond van de 
opgravingsverslagen aan te nemen dat dergelijke poten het bed hebben ondersteund. Tenslotte 
bevestigen enkele losse vondsten van houten gedraaide beddepoten de aanwezigheid van de 
zogenaamde 'ugly patterns' in Herculaneum.158 Poten van dit type waren met uitzondering van 
de ijzeren pen waarschijnlijk geheel uit hout vervaardigd. Buiten Herculaneum zijn ons geen 
originele poten van dit type bekend. Veel fragmenten daarentegen zijn uit de Romeinse tijd 
bewaard gebleven van het kostbaarder gestandaardiseerde poottype met bronzen bekleding, dat een 
hellenistische oorsprong kent (afb. 2 rechts; zie § 4.7.1). De vervaardiging van dit laatstgenoemde 
type moet zeer bewerkelijk zijn geweest. Het wordt, behalve door de poten met bronzen bekleding, 
gekenmerkt door een verhoging op een van de korte kanten van het rechthoekig raam, het 
zogenaamde fulcrum (afb. 26; zie voor dit type ook § 4.7.1). Poten van dit laatste type komen in 

1,6 Cf bijv Liversidge 1955, 21-25 en fig 13-17 en Ransom 1905, plate XXVIII, die een loden relief met een afbeelding van een 
dergelijk bed toont Andere afbeeldingen van het type bedden met boorden komen voor op beschilderde grafaediculae uit Marsala 
(cf Gabnci 1929, tav І-І ), datering eerste eeuw η Chr 

'" Cf Wrede 1977, 402 en Faust 1989, 55-56 Abb 29 2 
158 Voorbeelden van het type met 'ugly patterns' die in het magazijn in Herculaneum bewaard worden inv E 76 (zie appendix 1, 

datum 26-10-1927), inv E 255 (zie appendix 1, datum 10-5-1928) Eén poot, gepubliceerd door Mutz (1972, 166-167 en Abb 
487-490) hebben wij niet kunnen terugvinden Hetzelfde geldt voor twee poten die ooit in een vitrine in Insula Onentalis II 5 
stonden opgesteld en genoemd worden door Boube-Piccot (1975, 15 en 16 note 52 'sans doute du pin1' en 374, no 78) Ook 
onvindbaar zijn de poten van het bed in de Casa del mobilio carbonizzato Een voorbeeld uit Boscoreale geeft Pasqui (1897, 476), 
een voorbeeld uit Pompen het bed in de Casa del fabbro (I 10, 7, zie alhier appendix 3) 
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Herculaneum tweemaal in combinatie met hout voor, in het bed in de Casa di Nettuno ed Anfitrite 
(cat.nr. 8; afb. 61) en in het exemplaar in de Casa del tramezzo di legno (cat.nr. 1; afb. 34). Het 
soort poten met bronzen bekleding kwam in het algemeen, blijkens afbeeldingen en vondsten, voor 
bij duurdere bedden. Waarschijnlijk was dit het gangbare type voor tricliniumbedden. Volgens 
Ransom is dit type met fulcrum in de loop van de eerste eeuw n.Chr. uit de mode geraakt en 
verdrongen door het type met poten met 'ugly patterns'. Het bed in de Casa del tramezzo di legno 
moet, door het gebruik van de bronzen elementen, beschouwd worden als een kostbare variant van 
het type bedden met boorden waaraan elementen ontleend aan de 'bedden met fulcrum', zijn 
toegevoegd. Het is een juiste constatering van Faust (1989, 153) dat de bronzen applieken van 
fulcra zelfs niet in gewijzigde vorm op de boorden worden overgebracht. De nadruk ligt op de 
decoratie van het platte vlak van de boorden en niet op die van de randen daarvan. 

Dat bedden met boorden in zo grote variëteit in Herculaneum voorkomen en het feit dat er 
bovendien veel afbeeldingen van zijn, doet vermoeden dat het type ouder is dan Ransom en ook 
Liversidge en Faust verondersteld hebben. Nu zijn er overeenkomsten in vorm aan te wijzen tussen 
enerzijds het poottype van klassiek-Griekse bedden, dat door H. Kyrieleis (1969, 116-151) 
uitgebreid bestudeerd is en door hem gekarakteriseerd als poottype A (afb. 2 links), en anderzijds 
het 'ugly pattem'-type van Ransom (afb. 3). Wellicht heeft het klassiek-Griekse poottype A, dat 
van hout was en op de draaibank vervaardigd was, in Magna Graecia langer bestaan dan op het 
Griekse vasteland en is hiervan het 'ugly pattern'-type afgeleid. Hieruit zou dan volgen dat het 
hellenistisch-Romeinse type bedden met fulcrum niet direct verdrongen is door een 'nieuw' type 
met boorden, maar dat beide typen een tijd lang naast elkaar bestaan hebben. Het verschil tussen 
de beide typen lag behalve in de vorm ook op het functionele vlak. Het lijkt er op dat de bedden 
met fulcrum langzamerhand uit de mode raken en dat tegen het eind van de eerste eeuw n.Chr. de 
bedden met boorden die met fulcrum verdringen en ook hun functie overnemen, overeenkomstig 
het idee van Ransom. Misschien is de reeds genoemde verticale tweedeling die verschillende 
bedden uit Herculaneum en een aantal afbeeldingen kenmerken, ontstaan onder invloed van het 
hellenistische bed met fulcrum en is hier niet alleen sprake van een formele beïnvloeding maar ook 
van een functionele; beide groepen zijn bedden om aanliggend op te eten. In later tijd komt de 
gebogen vorm voor op grafreliëfs en sarcofagen en heeft dan aan de voorzijde veelal de vorm van 
een dolfijn.159 

Wanneer boorden in zwang komen is niet bekend, evenmin als de herkomst van deze elemen
ten. Geen van de ons bekende Griekse bedden heeft boorden. De sterke variaties bij de boorden uit 
de steden rond de Vesuvius doen eveneens een lange voorgeschiedenis veronderstellen. De boorden 
kunnen zijn overgenomen uit Centraalitalisch, wellicht Etruskisch gebied. Uit Keltische context is 
een bed met boorden bekend dat gedateerd wordt in het midden van de zesde eeuw v.Chr. De baar 
in het graf van de 'Keltenfürst von Hochdorf, nu in het Württembergisches Landesmuseum te 
Stuttgart, heeft een verhoogd boord dat langs drie zijden op het bedraam is aangebracht.160 Het 
bed is van brons maar gaat zeker terug op houten voorbeelden.161 J. Biel (1985, 98) vergelijkt dit 
unieke bed met Etruskische, met blik beslagen thronoi (tronen) die asumen droegen en al in de 
zevende eeuw v.Chr. voorkwamen. Als belangrijkste parallel noemt hij de thronos uit de Tomba 
Barberini in Praeneste, thans in de Villa Giulia te Rome. Een late vorm van dit type is de 
beroemde Corsini-troon in het Palazzo Corsini in Rome.162 De veronderstelling van een formele 
relatie is terecht en zou kunnen wijzen op een Centraalitalische invloed bij de ontwikkeling van de 
boorden op het bed uit Hochdorf en op Romeinse bedden. Een nog sterkere aanwijzing voor een 

Voorbeelden hiervan geeft Liversidge 1955, 6; cf. Faust 1989, 62. 
Het bed wordt uitgebreid beschreven door Biel 1985, 92-113; Planck/Biel 1986, 99-105 en 146-147 
Cf. Grodde 1989, 111. 
Galleria Nazionale (Palazzo Corsini) inv. 666, cf. De Luca 1976 I, 93-100, cat. 54 en II tav. LXXXI-LXXXV; Bonfante 1977 en 
1981; Torelli 1990. Ook Jurgeit (1990, 21) trekt een vergelijking tussen Etruskische tronen en het bed van Hochdorf: 'Zumindest 
in der Form der Lehne und deren Omamentierung geht es auf italische Beispiele zurück.' Cf. voor de Etruskische tronen ook 
Richter 1966, 85-86 en fig. 427-431 en 434; Mackintosh 1974, 21-24; Steingräber 1979, 23-25: 'Typus I a-b'. 
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Centraalitalische beïnvloeding vormt een afbeelding van een bed dat aan de achterzijde is verhoogd 
met twee daarop zittende muzikanten op de situla Certosa in Bologna. Steingräber (1979, 87) 
rekent het hier afgebeelde bed tot het 'Klinentyp 2S' dat dateert uit de vijfde eeuw v.Chr.163 Dit 
Etruskische bedtype kan behalve op het bed uit Hochdorf ook van invloed zijn geweest op het 
Romeinse type bedden met boorden. 

In de schriftelijke bronnen komen voor bedden verschillende benamingen voor. Meestal wordt 
een bed aangeduid met de term lectus of lectulus,164 soms gespecificeerd door een bijvoeglijk 
naamwoord, zoals orbicularis,165 tricliniaris,166 deliacus161 of punicanus.m Daarnaast komt 
het begrip grabatus of grabatulus voor.169 Op drie van deze termen willen we hier ingaan, lectus 
cubicularis, lectus tricliniaris en grabatus, begrippen die alle voorkomen in Varrò, de Lingua 
Latina 8.32: 

Quo nomine et gemina conciaria dissimiliter poliunt et lectos non omnis paris magnitu
dine ac figura faciunt. Quod <si> esset analogia petendo supellectili, omnis lectos 
haberemus domi ad unam formam et aut cum fulcro aut sine eo, nee cum ad tricliniarem 
gradum, non item ad cubicularem; neque potius delectaremur supellectile distincta quae 
esset ex ebore <aliisve> rebus disparibus fìguris quam grabatis, qui dvd λ6γον ad 
similem formam plerumque eadem materia fiunt. Quare aut negandum nobis disparia esse 
iucunda aut, quoniam necesse est confiten, dicendum verborum dissimilitudine<m>, quae 
sit in consuetudine, non esse vitandam. 'Dit is dan ook de reden dat men twee identieke 
vertrekken verschillend afwerkt en bedden niet alle gelijk van omvang en uiterlijk maakt. 
Maar als uniformiteit zou moeten worden nagestreefd in het huisraad, zouden wij thuis 
allemaal bedden hebben van dezelfde vorm, al dan niet met fulcrum, en als wij een tricli-
niumbed met een opstapje zouden hebben, dan ook een cubiculumbed; en evenmin 
zouden wij meer genoegen beleven aan huisraad gedecoreerd met gevarieerde figuren van 
ivoor of andere materialen dan aan grabati (eenvoudige bedden), die naar analogie 
meestal van hetzelfde model en hetzelfde materiaal worden gemaakt. Daarom moeten wij 
of zeggen dat verscheidenheid niet aangenaam is, of, als wij toegeven dat dit wel zo is, 
zeggen dat afwisselend woordgebruik in de taal van alledag niet mag worden vermeden.' 

Het onderscheid dat Varrò in deze passage maakt tussen de termen lectus cubicularis, lectus tricli
niaris en grabatus, bewijst dat er al rond 50 v.Chr., en wellicht reeds vroeger, verschillende typen 
Romeinse bedden voorkwamen.170 Archeologisch is voor deze tijd alleen de lectus tricliniaris, 
het type bed met fulcrum, gedocumenteerd, hetgeen ook algemeen in de archeologische literatuur 
wordt aangenomen. Ofschoon de beide andere typen uit de schriftelijke bronnen bekend zijn, zijn 

De situla is afkomstig uil graf 68 van de Necropoli della Certosa en bevindt zich nu in het Museo Civico te Bologna: cf 
Steingràber 1979, 276 Kat 428; Planck/Biel 1986, 99 Abb. 16 Andere voorbeelden van 'Klinentyp 2S' zijn afgebeeld in een 
symplegma-scène op een situlafragment uit Sanzeno, nu in het Museum Ferdinandeum te Innsbruck, inv. 16700 (Steingräber 1979, 
276 Kat. 431; Grodde 1989, 98 en Abb. 52a) en op een spiegel gevonden in een graf in Castelvetro di Modena, nu in de Galleria 
Estense te Modena (Steingräber 1979, 277 Kat. 434). 
Beide termen komen zo veelvuldig voor dat verwezen kan worden naar de Thesaurus Linguae Lati пае en andere lexica. Zie ook 
§5.5 1 
Cic, Div. 2.134; Cic, Tuse. 5.59; Rut. Lup. 2.7; SHA (Lampridius) Heliogabalus 20.4; V.Max. 9.13ext.4.; Var., L 8 32. 
Acta Arvalia a. post Chr 218; Hyg., Fab 274.1; SHA (Lampridius) Heliogabalus 20.4, Var., L. 8.32. 
Plin., Nat. 33 144. Er is hiervoor dus maar één bron, terwijl de term in de archeologische literatuur meermalen in verband is 
gebracht met Delisch brons en op grond hiervan met bedden met bronzen applieken. Op basis van alleen deze bron is dit idee niet 
te handhaven. 
Cic, Mur. 75-76; Isid., Orig. 20.11.3; Plin., Nat. 33.144; Sen, Ер. 95 72, V.Max. 7.5.1. Al deze teksten lijken terug te gaan op 
één bron, een maaltijd, georganiseerd door een zekere Q. Aelius Tubero. Het lijkt erop dat de term leen punicani hier als een 
soort locus communis is gebruikt om zeer eenvoudige bedden aan te duiden. Op de vorm ervan wordt niet ingegaan. 
Grabatulus komt alleen voor bij Apuleius in de Metamorphoses: 1.12, 1.13; 1.16; 1 22; 1.26; 2.15; 2.17. Grabatus: Apul, Met. 
3.1; Catul. 10.22; Dig. (Scaevola) 33.7.20.8; Isid., Orig. 20.11.2; Itala, Mattheus 9.6, Lucil. 251; Mart. 1.92.5; Mart. 453.5; Mart. 
6.39.4; Mart. 11.56.4, Mart. 12.32.11, Mor. 5; Petr. 92; Petr. 95; Petr. 97; Sen., Ер. 18.7; Sen., Ер. 20.9; Sen., Ер. 20.11; Suet., 
de Regibus 319.4; Var, L 8 32, Vulgata, Actus Apostolorum 9 33; Vulgata, Amos 3 12; Vulgata, Evangelium secundum 
Marcum 2 4. 
Cf. Var , L 9.46-47. 
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deze in de archeologische literatuur nooit gekoppeld aan reële vormen.171 Misschien moeten de 
bedden met boorden worden verbonden met een van de twee overige termen die Varrò noemt. Of 
dit grabatus of lectus cubicularis is, kan uit de bronnen niet worden opgemaakt. Interessant is 
tenslotte dat er dan nog altijd één term overblijft die archeologisch tot op heden in het geheel niet 
is geattesteerd. In hoofdstuk 5 zal deze kwestie weer ter sprake komen. 

3.2.2 Biclinia 

In Herculaneum zijn in twee gevallen twee bedden in een hoek van 90° met elkaar verbonden 
(cat.nrs. 5 en 6; afb. 48-57). Maiuri heeft ze terecht aangeduid als biclinia, een term die we onder 
andere kennen uit de Bacchides van Plautus (720 en 754).172 Een biclinium moet worden gezien 
als een variatie op een triclinium, een eetkamer, waarin lecti tricliniares stonden, dat wil zeggen 
bedden waarop men aanliggend at en converseerde. Het is daarom onjuist de term biclinium in 
verband te brengen met een slaapvertrek, zoals Maiuri (1958, 419) in een ander verband heeft 
gedaan ('cubicolo bicliniare'). Beide biclinia te Herculaneum vertonen in hun opbouw grote 
overeenkomst met het type bedden met boorden. Het biclinium in de Casa a graticcio heeft 
boorden langs de zij- en achterkanten van beide bedden. Het boord aan de rechterzijde van het 
linkerbed sluit een deel van de voorzijde van het rechterbed af. Het biclinium in de Casa 
dell'alcova was, naar de resten te oordelen, slechts voorzien van boorden aan de korte uiteinden 
van het meubel. Ter ondersteuning van het matras diende bij dit laatste exemplaar een 'rooster B', 
wellicht in combinatie met een constructie van elkaar kruisende banden of touwen. Bij het eerstge
noemde exemplaar is het gedeelte binnen het raamwerk niet blootgelegd, waardoor hierover geen 
uitspraken gedaan kunnen worden. Van het biclinium in de Casa dell'alcova zijn poten opgegraven, 
waarvan we geen resten hebben kunnen traceren.173 Tijdens vroegere opgravingen is nog een 
biclinium gevonden.174 

Omdat de schriftelijke bronnen met betrekking tot biclinia gering in aantal zijn en resten van 
biclinia binnenshuis alleen in Herculaneum zijn gevonden, kan geen uitspraak worden gedaan over 
hun verbreiding in de Romeinse tijd. Wel zijn in tuinen in Pompeii enkele biclinia gevonden, 
waarin eveneens twee bedden in een hoek van 90° tegen elkaar waren geplaatst. Zij waren alle 
opgemetseld en voorzien van een toplaag in opus signinum. De voorbeelden zijn gevonden in de 
huizen 12, 10, I 2, 20 en V 2 g.175 In het eerste en tweede exemplaar meet één lange zijde steeds 
2,65 m. en de andere 2,93 m., in het derde 2,65 m. en 3,10 m. Wanneer we de maten van de lange 
zijden van de beide biclinia in Herculaneum hiermee vergelijken, 2,40 m. χ 3,63 m. (cat.nr. 5) en 
ca. 2,75 m. χ ca. 3,40 m. (cat.nr. 6), dan blijken de afmetingen - behalve bij de twee eerstge
noemde gemetselde voorbeelden in Pompeii - sterk uiteen te lopen.176 

Illustratief hiervoor is Liversidge (1955, II) die over leen tricliniares en cubiculares opmerkt: 'But it may be that the two 
differed from one another very little in character.' 

Andere antieke teksten waarin de term biclinium voorkomt zijn· Gloss. 4.25.39; 4.211.37; 4.592.15; 5 172 32; 5.348 50; Quint., 
Inst. 1.5.68 (etymologie). 
De poten worden genoemd in de opgravingsverslagen van 17 juli 1929, zie appendix 1 
Zie appendix 1: 19-6-1869, waarschijnlijk huis II 5, eerste verdieping. Het meubel wordt beschreven als een zitmeubel ('sedile'). 
Ze zijn opgenomen in de catalogus van P. Soprano 1950, 305-306, cat. 23, 24 en 26. 

Houten triclinia, soms ook aangeduid als stibadia die in tuinen in Pompeii zijn gevonden, blijven hier buiten beschouwing. Dit 
zijn eerder vlonders waarop men matrassen legde dan echte meubels. Voorbeelden hiervan geeft Soprano 1950, 307 no. 30-32, 
gevonden in de huizen I 7,1 (Casa di Paquius Proculus); I 10, 4 (Casa del Menandro); I 10, 7 (Casa del fabbro). Ook de 'biclinia' 
die in tuinen zijn gevonden waarin de bedden niet in een hoek van 90° tegen elkaar staan, blijven hier buiten beschouwing, cf. 
Soprano 1950, 305-307. Een voorbeeld hiervan is nu nog aanwezig in het huis van Octavius Quartio (II 2, 2). 
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3.2.3 Kinderbedden 

Twee bedden wijken af van de hierboven gegeven vormen: het zijn kinderbedden, waarvan het ene 
een schommelwieg is. In de schommelwieg (cat.nr. 11; afb. 78-80) zijn vier verticale steunen aan 
de onderkant paarsgewijs verbonden door twee gebogen balkjes. Zowel in de lengte- als in de 
breedterichting van de wieg zijn tussen de steunen telkens drie sporten boven elkaar aangebracht. 
Binnen de rechthoek die wordt gevormd door de onderste groep sporten, zijn zes latten in de 
breedte bevestigd die als een lattenbodem het matras ondersteunden. De lengte van dit kinderbed is 
83 cm., de breedte 50 cm. en de hoogte 49 cm. In de wieg lagen volgens de beschrijving van 
Maiuri (1958, 345) skeletresten van een kind; hiervan zijn tegenwoordig geen sporen meer 
aanwezig. Hoewel de vorm van de wieg eenvoudig en functioneel is, lijkt deze constructie in de 
Romeinse tijd niet wijdverbreid te zijn geweest.177 Van elders zijn geen originelen of afbeeldin
gen van de vorm bekend. Uit antieke teksten weten we dat baby's gewoonlijk in manden of 
troggen, uitgeholde boomstammen, te slapen werden gelegd. De belangrijkste bron hiervoor is het 
werk Gynaecia van de medicus Soranos uit het begin van de tweede eeuw na Chr.178 De term die 
voor wieg of 'kinderbed' in de Latijnse teksten wordt gebruikt, is cunae of cunabula, maar op de 
vorm van het meubel wordt niet nader ingegaan.179 De enige auteurs die spreken over het schom
melen van een wieg, zijn Martialis en de genoemde Soranos.180 De schriftelijke bronnen bevesti
gen dan ook onze conclusie dat schommelwiegen niet veel voorkwamen. Vergeleken met eenvoudi
ge vormen als troggen en manden is de schommelwieg van hoger technisch niveau,181 een reden 
om aan te nemen dat het een relatief kostbaar kinderbed was. F. von Zglinicki (1979, 91-92) noemt 
het meubel uit Herculaneum in zijn studie over wiegen het oudst bekende voorbeeld van de zoge
naamde 'Kufenwiege' en geeft talloze latere varianten.182 Het is zeker vanaf de dertiende tot de 
negentiende eeuw het belangrijkste wiegtype in Europa geweest. De vondst in Herculaneum doet 
een vroeg ontstaan van dit later zo populaire type veronderstellen. 

Het tweede kinderbed (cat.nr. 3; afb. 43-45) is eenvoudig en functioneel. Op twee steunen is 
een rechthoekig paneel geplaatst met een lengte van 1.20 m. en een breedte van 70 cm. Langs de 
rand van dit paneel stonden oorspronkelijk zes steunen met een ronde doorsnede die een recht
hoekig raam droegen, dat moest voorkomen dat het kind uit het bed viel. Langs de rand van het 
paneel loopt bovendien een verhoogde, vlakke lijst, die het matras op zijn plaats hield. Zowel de 
vorm als de maten duiden er op dat het bed niet bestemd was voor een pasgeborene, maar voor 
een iets ouder kind. Men kan aannemen dat dit bedje, met een vorm die zozeer is afgeleid van zijn 
functie als kinderbed, niet alleen in Herculaneum voorkwam, maar een groter verspreidingsgebied 
kende; nochtans zijn er geen voorbeelden van elders bekend. 

3.3 Tafels 

Alle geconserveerde tafels op één na zijn van hetzelfde type. Een rond blad rust op drie poten die 
de vorm hebben van min of meer gestileerde dierpoten (cat.nrs. 14-15, 17-19; afb. 94-101, 106-
118). Zij zijn geleed in drie elementen. Aan de basis is een leeuwe- of hondeklauw gemodelleerd, 
waarboven de poten gebogen, als de poot van hetzelfde dier, verlopen tot aan het kniegewricht 
(element 1). De eigenlijke poot loopt hierboven recht omhoog, terwijl op de voorzijde en soms ook 

Richter 1966, 110 rekent de wieg tot het door haar onderscheiden type bedden met rechte poten 
Soranos, Gynaecia 2 10 16, cf Temkin 1956 
Zie bijvoorbeeld Isid , Ong 20 11 6 Cunabula sunt lectuli in quibus infantes ¡acere consuerunt (Cunabula zijn bedjes waann 
kinderen gewoonlijk liggen ), Suet, Aug 49,9 (cunae) 
Mart 11 39 1 Cunarum fueras motor, Charideme, mearum (Jij was het, Chandemos, die eens mijn wieg bewoog ), Soranos, 
Gynaecia 2 17 40 
Voorbeelden van troggen uit Noord-Europa geeft Grodde 1989, 113-116 en 302 Kat 346 en Taf 25 1 Het laatste voorbeeld komt 
uit Tofting, Schleswig-Holstein Cf ook Von Zglinicki 1979, 68-69 
Cf Grodde 1989, 117-118 
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aan de zijkanten een decoratie kan zijn aangebracht (element 2). Boven de decoratie verdikt de 
poot zich en eindigt in een bekroning (element 3).183 

De basis van element 1 is meestal een zeer naturalistisch weergegeven klauw met verschei
dene tenen en nagels. De voortzetting boven de klauw is soms natuurgetrouw: de verschillende 
details van de dierpoot, zoals de botten onder de huid, zijn nauwgezet weergegeven; ze verraden de 
bekendheid van de maker met de anatomie, zoals in een van de fragmenten (cat.nr. 22; afb. 121, 
122 C) goed te zien is. In andere gevallen is het geheel gestileerd en vertoont slechts de uiterlijke 
vorm nog overeenkomsten met een dierpoot, maar zijn verder geen details aangebracht. Te Hercu-
laneum komen leeuwe- en hondepoten voor.184 Van de cat.nrs. 20 en 21 is te weinig bewaard 
gebleven om vast te stellen om wat voor dier het hier gaat (afb. 119-120, 122 A-B). Het vorm
geven van tafelpoten als dierpoten kwam in de Romeinse tijd veel voor. Behalve de leeuwe- en 
hondepoten werden poten van panters, runderen en de benen van paarden, reeën, herten en antilo
pen gemodelleerd.т Behalve van hout konden ze ook van marmer of brons zijn.186 We treffen 
dergelijke dierpoten, vooral leeuwepoten, behalve bij tafels ook bij andere meubels en gebruiks
voorwerpen aan. Zo komen ze voor in banken (zie paragraaf 3.4.1), sellae curules,ni en lamp-
houders.188 Deze vormen zijn meestal ontleend aan het klassiek-Griekse en hellenistische 
cultuurgebied. 

Element 2 kan verschillende vormen aannemen. Bij enkele tafels is hier de kop van een kat
achtig roofdier uitgesneden (cat.nrs. 14, 18; afb. 95, 111). De gebrekkige conservering van de 
poten op dit tere punt laat niet toe alle details van het dier precies te duiden. De spitse oren en de 
uitgestoken tong met de tongpunt rustend op de bovenkant van de boog tussen enkel- en knie
gewricht van element 1, duiden er echter op dat het gaat om koppen van griffioenen. De kop 
ontspruit als het ware uit een kelk van acanthusbladeren, waarvan in beide tafels nog resten 
bewaard zijn gebleven. C.F. Moss (1988), die een studie heeft gemaakt van marmeren tafelpoten, 
identificeert de katachtigen op meubelpoten alleen dan met griffioenen wanneer ze vleugels of 
hoorns hebben, bijna alle overige zijn volgens hem panters, leeuwen of lynxen. De open bek met 
uitgestoken tong is voor hem geen onderscheidend kenmerk.189 E. Simon (1962, 749-768) heeft 
een karakterisering van 'Löwengreifen' of Perzische griffioenen - naar hun Achaemenidische 
herkomst - gegeven. Deze hebben panter- of leeuwekoppen, zoals de exemplaren in Herculaneum. 
Door hun verbinding met vegetatie, bijvoorbeeld een acanthuskelk, zijn Perzische griffioenen te 
verbinden met Dionysos/Bacchus, de god van de wijn, en passen ze heel goed bij de functie van de 
tafels bij diners.190 Moss (1988, 268-273) dicht de fabeldieren vooral een apotropaeische kracht 
toe. Buiten Herculaneum zijn nog enkele houten tafelpoten met katachtigen als element 2 aan het 
licht gekomen, onder andere in Bergkamen-Oberaden. Dit exemplaar laat zien dat het motief al 
voorkwam aan het eind van de eerste eeuw v.Chr.191 Verder zijn exemplaren bekend, gemaakt 
van Kimmeridge-shale, een bitumenhoudend gesteente, dat relatief gemakkelijk te bewerken is. 

Deze driedeling is reeds voorgesteld door Koeppen/Breuer 1904, 202 
Leeuwepoten catnrs 14 (afb 94), 16 (afb 102), 18 (afb 112), 22 (afb 121 en 122 C), hondepoten cat nrs 15 (afb 98), 17 (afb 
107) en waarschijnlijk 19 (afb 116) De opgravingsverslagen uit de achttiende eeuw vermelden nog de vondst van een tafelpoot 
in de vorm van een leeuwepoot, maar deze is verloren gegaan zie appendix 1 7-12-1776 
Tafel met hertebenen afgebeeld op een beschilderde grafaedicula uit Marsala, eerste eeuw η Chr, cf Gabnci 1929, Tav III 1, de 
houten tafel in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel heeft antilopebenen, op tafels, afgebeeld op reliefs in 
het Museum van Istanbul (cf Firatly 1964, 40-43, no 34 en no 69, pi XI en XXIII uit Beyant, Vezneciler en Kuçukçekmece) 
staan tafels met paardehoeven en runderpoten 
Zie voor voorbeelden in andere materialen, infra en Pernice 1932, 1-11 
Cf Schäfer 1989, 179 met voorbeelden 
Cf Pernice 1925, 23-63 
De vier voorbeelden in de catalogus van Moss (1988) van katachtigen met uitgestoken tong zijn A 167, C43, C44, C76 
Cf Flagge 1975, 50-51 en 86 voor de dionysische interpretatie van deze Perzische griffioenen 
Uit Bergkamen-Oberaden cf Hom 1987, 179-180 en Taf 113, Kuhlborn/Kunzl 1988, 592-593, Kat 430, in Munster, Westfäli
sches Museum fur Archäologie, Fundnr Oa 82, 193, hoogte 57,5 cm, datering vóór 8 ν Chr, Kuhlborn 1990, 182-184 Voorts 
is een voorbeeld gevonden in de Fayum, Egypte cf Ransom 1902, 139 nr 3, Edgar 1903, 65-66 en pi ΧΧΧ, Nationaal Museum 
Cairo, inv 27602, gevonden in 1901 
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Deze poten zijn alle opgegraven in de omgeving van Dorchester in Engeland. In dit lokale 
gesteente zijn algemeen gangbare Romeinse motieven gemodelleerd.192 Liversidge (1950, 26) 
acht de tafel uit de Casa dell'atrio corinzio in Herculaneum (hier cat.nr. 14) beter uitgevoerd dan 
de voorbeelden uit Engeland en wijt dit aan het stuggere materiaal dat Kimmeridge-shale is. In een 
latere publikatie noemt Liversidge (1951, 194) de voorbeelden uit Engeland provinciale varianten, 
waarbij ze voorbijgaat aan de beperkingen die het materiaal de meubelmaker oplegt. Weer later 
acht ze (Liversidge 1955, 40) zowel de beperkingen van het materiaal als de grotere vaardigheden 
van de Herculanensische schrijnwerkers de oorzaak van het verschil met de poten in Kimmeridge-
shale. De dierkoppen met uitgestoken tong die op veel fragmenten voorkomen, identificeert ze als 
griffioenen ('Lion-griffin').193 Op twee fragmenten hebben de griffioenen bovendien hooms, 
waardoor de identificatie als griffioen meer voor de hand liggend is.194 

Ook de ronde marmeren tafels op drie poten hebben als element 2 meestal de koppen van 
katachtigen. Moss (1988) geeft in zijn catalogus 118 voorbeelden van marmeren tafels op drie 
poten ('type 9'), waarvan er 108 voorzien zijn van koppen van katachtigen. 

Behalve het griffioenmotief komen in element 2 ook honden voor die, opduikend uit een kelk 
van acanthusbladeren met de voorste helft van het lijf tegen de tafelpoot omhoog rennen.195 De 
achterpoten lijken nog in de kelk verborgen te zijn. In catalogusnummer 19 (afb. 118) zijn het 
windhonden en in 17 (afb. 108) zijn molossen gevormd.196 Windhonden (vertragt) werden door 
de Romeinen geïmporteerd uit Gallië. Ze stonden bekend als zeer snelle jachthonden, die vooral 
werden gebruikt voor het drijven van wild; ze verscheurden hun prooi niet.197 Molossen (molossi) 
kwamen uit Epirus en waren behalve jachthonden ook waak- en herdershonden. Ze stonden bekend 
als trouw en moedig, slim en sterk. Ze behoorden tot het ras van de doggen en waren minder slank 
dan windhonden.198 In het algemeen werden honden beschouwd als wakend, trouw en kwaad-
afwerend.199 Als zodanig waren ze verbonden met Artemis/Diana. In Rome bestond er bovendien 
een band tussen honden en de Lares (huisgoden), die beide werden beschouwd als de beschermers 
van het huis.200 Aan de ene kant werden honden dus gezien als jachthonden en aan de andere 
kant als bewakers van het huis. Hun voorkomen op de eettafels in Herculaneum moet vooral met 
de jacht in verband worden gebracht, aangezien de dieren rennend, als jachthonden, zijn weer
gegeven. Het voorkomen van de honden is hierdoor vergelijkbaar met de bustes van Artemis/Diana 
op applieken van fulcra, de verhoogde steunen van bedden waarop in de Romeinse tijd aanliggend 
werd gegeten (zie ook § 4.7.1).201 De verbinding jacht-maaltijd werd in de Romeinse tijd vaker 

1,2 Het produktiecenlrum voor deze tafels was vermoedelijk Kimmeridge Bay bij Purbeck in Dorset. De meeste objecten in dit 
materiaal stammen dan ook uit Zuid-Engeland. Tafels gemaakt van Kimmeridge-shale geven Nash-Williams 1932, 104; Liversidge 
1950, 25-26, id. 1951, 193-194; Liversidge/Peers 1960, 72. Liversidge (1955, 37-53 en fig 46-60) geeft elf fragmenten van 
tafelpoten. Fragmenten van ronde tafelbladen in dit materiaal zijn gevonden in een villa te Brading, Isle of Wight (cf. Liversidge 
1950, 28; Liversidge 1955, 47), in Silchester (Liversidge 1955, 47 en fig 61) en in Caerwent (Liversidge 1955, fig. 61). 

' " Cf. ook Liversidge 1955, 41-44. 
1.4 Een van deze fragmenten is afkomstig uit Norden in Dorset en bevindt zich in het Dorset County Museum in Dorchester 

(Liversidge 1955, 42-44 en fig. 57-58); de andere komt uit Fosco! in Buckinghamshire en bevindt zich nu in het Museum van 
Cambridge (Liversidge 1955, 44-46 en fig. 59). 

1.5 Cat nrs. 17 en 19 
196 Voor deze informatie dank ik E.M. Moormann In de klassieke bronnen wordt de molos vermeld bij: Lucr. 5.1063-1072 en bij 

Petr. 64 
197 Cf. Keiler 1909, 101-102; Jennison 1937, 126; Toynbee 1973, 104; Zaganiaris 1980-1981, 67. Kozloff 1981, 196-197 nr. 1. 
198 Cf. Keiler 1909, 103-106, Jennison 1937, 126, Toynbee 1973, 101 en 106-107; Zaganiaris 1980-1981, 71. 
199 Cf. Zaganiaris 1980-1981, 52. Buiten beschouwing blijft de van de hier gegeven voorbeelden afwijkende iconografie van honden 

in verband met dood (Kerberos/Cerberus) en genezing (als begeleider van Asklepios/Aesculapius), cf. Toynbee 1973, 122-124. 
200 Cf. Ον., Fast 5 137-142: At cams ante pedes saxo fabncatus eodem\ stabaf quae standi cum Lare causa fuit?\ serval uterque 

domum, domino quoque fidus uterque:\ compita grata deo, compita grata cam.\ exagitant et Lar et turba Diania fures:\ 
pervigilantque Lares pervigiìantque canes. (Maar er stond een hond aan hun voeten, uit dezelfde steen gehouwen, wat was de 
reden dat deze daar bij de Lar stond? Beide bewaken de woning, beide ook zijn hun huisheer trouw: kruispunten zijn dierbaar aan 
de god, kruispunten zijn dierbaar aan de hond. Zowel de Lar als de troep van Diana verjaagt dieven voortdurend waken de 
Lares, voortdurend waken de honden). 

201 Cf voor het voorkomen van Artemis/Diana op fulcra Faust 1989, 100-102, die echter geen interpretatie van het motief geeft. 
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gelegd. Als voorbeeld hiervan kunnen afbeeldingen van maaltijden in de open lucht dienen.202 

Verwijzen de griffioenen op tafelpoten door hun verbinding met Dionysos/Bacchus naar de wijn 
die bij de maaltijd werd genuttigd, de honden lijken eerder te verwijzen naar vast voedsel, de 
jachtbuit. Eenzelfde type decoratie met honden moeten drie verloren houten tafelpoten hebben 
gehad uit de Casa sannitica.203 Behalve de poten met rennende honden uit Herculaneum zijn er 
ook elders houten tafelpoten teruggevonden met windhonden, waaruit is af te leiden dat het in de 
Romeinse tijd een geliefd motief was met een groot verspreidingsgebied. Voorbeelden zijn 
gevonden op de Krim en in Egypte.204 Behalve in houten tafels komen honden soms voor als 
decoratie van tafels in andere materialen. In een fragment in Kimmeridge-shale uit een villa in 
Preston bij Weymouth (Groot-Britannië) is een tegen de tafelpoot omhoogrennende windhond zelfs 
gecombineerd met de kop van een griffioen.205 Eén bronzen tafel met windhonden als decoratie 
is gevonden in Pompeii.206 Op marmeren tafels met drie poten komt het motief niet voor,207 

hetgeen te maken kan hebben met het gebruik van deze marmeren meubels in tuinen, waar een 
dionysische iconografie meer op zijn plaats is. 

De tafel uit de Casa del mobilio carbonizzato (cat.nr. 15; afb. 97-101) heeft volgens Maiuri 
(1958, 260) ook koppen van windhonden als decoratie gehad. Noch de opgravingsverslagen, noch 
de huidige resten bevestigen dit. In deze tafel is element 2 nooit aangebracht; de overgang tussen 
element 1 en 3 werd hier gevormd door een voluut. Dat een dergelijke afsluiting geenszins 
ongebruikelijk was bij meubilair, blijkt uit een grote groep rechthoekige marmeren tafels op vier 
poten uit Pompeii. Pernice (1932, 1-4) rekent deze marmeren exemplaren tot de vroegste vorm van 
tafelsteunen in Pompeii en herleidt het type tot Grieks-hellenistische voorbeelden. Binnen de 
typologie van Cohon (1985, 4-8) is de poot met voluut te vergelijken met marmeren tafelsteunen 
van type II die hij eveneens als een voortzetting van een Grieks prototype beschouwt. Het begin 
van de ontwikkeling moet gezocht worden in de vierde en het begin van de derde eeuw v.Chr.208 

Voluten als bekroning van de poten van meubels komen bovendien voor op thronoi en bedden 
vanaf de laat-archa'ische tijd in Griekenland.209 Het type raakt volgens Cohon (1985, 58) in de 
vroeg-Augusteïsche tijd uit de mode. Daarom stamt de tafel in Herculaneum wellicht nog uit de 
eerste eeuw v.Chr. of vertegenwoordigt ze een ouderwetse vorm.210 

Element 3 bestaat uit een eenvoudige, blokvormige bekroning die naar boven toe schuin 
uitloopt en geplaatst is op het gedeelte van de tafelpoot dat achter element 2 doorloopt. 

Het tafelblad is rond en aan boven- en onderzijde vlak. De rand heeft steeds een twee- of 
drieledige profilering. Door de vorm van dit profiel kan de diameter naar boven toe toenemen211 

Voorbeelden geeft Amedick 1991, 185 
Zie appendix 1 11-5-1928, inv E 256 
De Knm, Kertch dne poten van één tafel, nu in de Hermitage te St Petersburg, inv Ρ 1842 66, cf Ransom 1902, 125-126 en 
Abb 2, Schwendemann 1921, 117, 5, Vaulina/Wasowicz 1974, 166-169, cat 98 en pi CXXXII (cypressehout) Een poot in het 
British Museum, London, inv 300, eveneens afkomstig uit Kertch, cf Ransom 1902, 139 nr 2 en Richter 1926, fig 215 en 1966, 
373, Vauhna/Wasowicz 1974, 166 note 36, er moet nog een exemplaar zijn, gevonden in 1948, cf Vaulina/Wasowicz 1974, 166 
note 35, Egypte een poot, nu in Edinburgh, The Royal Scottish Museum, cf Aldred 1957, 235 en fig 208 
Cf Liversidge 1955, 38, 46 en fig 48 
Dit bronzen exemplaar is gevonden op 18-3-1844 aan de Via della Fortuna, cf Fiorelli 1862, 430 en staat nu in het Museo Nazio
nale te Napels, inv 78613, cf Ruesch 1908, 328, no 1738, Tarbel 1909, 103 pi 24 (= kopie in het Field Museum of National 
History in Chicago, inv 24281), Spinazzola 1928, tav 263, Talamo Vattimo/Cima di Puolo 1990, 66, 149 fïg 103 en 260 
Moss (1988) geeft bij type 9 geen enkel voorbeeld 
Zie voor dit type Cohon 1985, 47-58 en zijn cat 50-71 Cf voor gestileerde leeuwepoten bekroond door voluten ook de 
marmeren erezetels in het theater van Dionysos te Athene (Bieber 1961, 70) 
Thronoi Richter 1926, 16 en 29, Richter 1966, 23-25 en fig 100-116 De beroemdste thronos in dit opzicht is wel die waarop 
het beeld van de godin van Tarente in Berlijn zit (marmer), cf Richter 1966, 25-26 en fig 101-103 Bedden Richter 1926, 59-60 
en fig 158, 160, 162-168, 170, Richter 1966, 58 (type 3), fig 310-322, 325-327, 331 
Cf voorts rechthoekige bronzen en marmeren tafels op vier poten bij respectievelijk Boube-Piccot 1968/1972, passim en Moss 
1988, type 10 Het motief van een voluut als afsluiting van een leeuwepoot komt ook voor bij marmeren tronen, bijvoorbeeld de 
bisschopszetel in de San Pietro in Vincoli te Rome, die oorspronkelijk wellicht een theaterzetel was en die te dateren is in de 
vroeg-Augusteische tijd, cf Cohon 1985A, 92-104 en pi 7, 1-2 
Catnrs 14, 17, 18, 19, respectievelijk afb 94, 110, 112, 117 
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of afnemen.212 De rand van de tafel sluit aan de onderkant meestal aan op de voorzijde van de 
poten. 

Eén tafel (cat.nr. 16; afb. 102-105) lijkt tot hetzelfde type te behoren, hoewel er een 
beduidend verschil is. De decoratie van element 2 bestaat uit het hoofd van een jongeman met 
krans, wellicht Dionysos/Bacchus. De identificatie met Dionysos/ Bacchus stoelt op de studie van 
R. Stuveras (1969). Volgens deze auteur is de bacchische putto te herkennen aan zijn vegetatieve 
attributen of aan de combinatie met bacchische dieren als de leeuw of de panter.213 De 
bacchische putto bij uitstek zou Dionysos/Bacchus zelf zijn.214 Aan beide kenmerken is hier 
voldaan: enerzijds is element 1 van de tafelpoot een leeuwepoot, anderzijds draagt de god een 
krans van klimop. Dat deze decoratie alleen bij deze tafel voorkomt, kan toeval zijn. Het geringe 
aantal bekende houten tafels staat geen statistische uitspraken toe over de frequentie van bepaalde 
motieven. Een meer opvallende afwijking is de vorm van het tafelblad, namelijk een halve maan. 
Ook is het blad nogal dik en bovendien is de rand ervan niet geprofileerd, maar verticaal. De 
functie van de tafel is onduidelijk. Het kan een aanschuiftafel zijn, die tegen een andere tafel werd 
geplaatst om deze te verlengen tot een ovaal, maar erg veel plaatsruimte wint men hiermee niet. 
Een andere mogelijkheid is dat de tafel tegen een zuil kon worden aangeschoven. Dan zou deze 
wellicht louter decoratief als piëdestal of een soort penanttafeltje gediend hebben.215 In brons 
komen antropomorfe bustes als element 2 van tafelpoten vaker voor, zowel bij ronde tafels op drie 
poten als bij tafels op vier poten.216 Volgens F. Harl-Schaller (1976-1977, 49), die een studie 
heeft gemaakt van antropomorfe bustes op tafelpoten, moet de oorsprong van het motief in de 
hellenistisch-Alexandrijnse kunst worden gezocht. Hier komen voorstellingen voor van Harpocra-
teskinderen die ontspruiten uit lotuskelken. De voorbeelden van gevleugelde jonge goden zijn 
volgens Harl-Schaller (1976-1977, 48) te identificeren met Eros, de ongevleugelde met Dionysos/ 
Bacchus of Harpocrates.217 Schäfer (1989, 176-179) acht vergelijkbare eroten, ontspruitend uit 
bladkransen, op de poten van sellae cumies 'Genien, die als allgemeine Sinnbilder auf die Felicitas 
temporum verweisen'. In tegenstelling tot de meeste bronzen exemplaren waar de bustes steeds met 
armen zijn weergegeven, ontbreken de armen in de tafel te Herculaneum. Ze zijn daarom te 
vergelijken met hermen. Dit motief is Grieks en kwam zowel in de klassieke als in de hellenis
tische tijd voor.218 Hermen van een jonge Dionysos/Bacchus waren geliefd op marmeren tafel
poten. Moss (1988) geeft er in zijn catalogus 21 voorbeelden van; drie hiervan zijn met zekerheid 
in Herculaneum gevonden, hetgeen duidelijk maakt dat het motief hier bekend is geweest.219 Drie 
bronzen poten uit de eerste eeuw n.Chr. met hermen van Dionysos/Bacchus zijn gevonden te 
Modena.220 De herme van Dionysos/Bacchus symboliseert steeds de wedergeboorte van de natuur 
in de lente.221 Het voorkomen van de hermen op tafelpoten kan beschouwd worden als een 

Catnr 15, afb 98 
Stuveras 1969, 13-31 
Stuveras 1969, 21 
Een vorm die in de buurt komt is het halfcirkelvormige of half ovale blad van tafels uit Delos (Deonna 1934, 7 fig 7, no S en 
6) De functie van de Delische voorbeelden was cultisch, hetgeen voor het exemplaar uit Herculaneum is uit te sluiten De halve 
ellips komt later terug in eettafels bij sigmata (maansikkelvomuge eelbedden, zie § 55 I), maar het blad van de tafel in 
Herculaneum lijkt Ie klein om als eettafel gediend te kunnen hebben 
Cf Richter 1926, 137-139 en fig 322-323, Richter 1966, 111 en fig 563 
In haar catalogus van bronzen en marmeren tafelpoten met antropomorfe bustes somt Harl-Schaller (1976-1977) 51 metalen en 24 
marmeren voorbeelden op Portretbusten van godheden die uit acanthusbladeren ontspruiten worden door H Jucker (1961, 178-
180) eveneens beschouwd als een voortzetting van een overeenkomend Egyptisch motief met een lotusbloem Andere voorbeelden 
zijn Museo Nazionale Napels, inv 1519, cf Ruesch 1908, 357, no 1520, Brummer Collection 1979, 126-127 nr 566 element 2 
heeft hier de vorm van een gevleugelde Eros met in zijn hand een kikker, cf ook Moss 1988, cat A 9, A 20 en A 39 (alledrie op 
monopodia) 
Cf Wrede 1972, 150-152 
Moss 1988, 544 vv cat A 194, A 199, A 200, A 203-205, A 216-223, A 246-247, A 250-251, A 273-274, A 278 Uit 
Herculaneum komen A 199 (gevonden op 8-4-1936, inv E 1486), A 200 (gevonden in de oecus G van de Casa del salone nero) 
en A 203 (gevonden in Herculaneum II 5 op 19-6 1869) 
Cf Ortalli 1989, 354-356 no 3 en Hg 282-283 
Cf Flagge 1975, 125-126 
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variant van de typisch Romeinse tafels met dierprotomen. Een beïnvloeding door Grieks-hellenis-
tische hermen met jonge Dionysos is zeer waarschijnlijk. Omdat de herme op de tafel uit Hercu-
laneum niet ontspruit uit een bladkelk, is het niet aannemelijk dat dit motief invloed heeft 
ondergaan van de Alexandrijnse bustes met Harpocrates. Het gaat hier eerder om de adaptatie van 
Griekse vrijstaande hermen aan Romeinse tafelpoten. 

Behalve de genoemde motieven van element twee is van elders nog een voorbeeld bekend van 
zwanekoppen. In de collecties van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel 
•bevindt zich een tafel uit Egypte met poten in de vorm van antilopen en als element 2 
zwanekoppen.222 

Wanneer Moss (1988, 43) een vergelijking maakt tussen marmeren en houten ronde tafels op 
drie poten, merkt hij op: 'The few extant wooden pieces have slightly fuller forms, but are more 
linear in design and seem to have been disposed more obliquely than the essentially upright marble 
supports. The wooden pieces also show motifs which do not appear on marble examples of 
type 9.' Een marmeren exemplaar in de Galleria dei candelabri van de Vaticaanse Musea heeft 
koppen van Herakles/Hercules met leeuwevel.223 Geheel los van dit principe staan de dierkoppen, 
van zwanen, eenden of slangen die de stijlen van de rugleuning van Griekse klismoi en thronoi 
bekronen.224 Deze protomen houden echter geen direct verband met die op Romeinse tafels. 

Van de tafels uit Herculaneum die min of meer volledig over zijn, ligt de hoogte tussen de 59 
en de 68 cm. (ca. 2l/i), terwijl de diameter van het blad varieert van 42 tot 57 cm. (ca. l'/2-2'). De 
geringe variatie in hoogte is waarschijnlijk een gevolg van de functie als tafels bij een diner. Het 
grootste tafelblad, dat echter niet meer is geconserveerd, komt uit de Casa a graticcio. Het had een 
diameter van 61 cm.225 

Wat hun constructie betreft zijn de tafels als volgt opgebouwd. De poten zijn aan het blad 
verbonden met pen-en-gatverbindingen, die niet zichtbaar zijn. Op grond van vergelijkingsmateriaal 
van elders is het aannemelijk dat de poten aan de bovenzijde voorzien waren van een pen die in 
het tafelblad was ingelaten. In het verleden moet dit ook bij ten minste één tafel te Herculaneum 
gezien zijn. J. Liversidge (1950, 26) vermeldt namelijk naar aanleiding van correspondentie met 
Maiuri over de tafel uit de Casa dell'atrio corinzio (cat.nr. 18): 'Its legs have the usual tenon tops 
which fit into mortises on the underside of the table.'226 De top van de tafelpoot uit Bergkamen-
Oberaden loopt uit in een zwaluwstaart-pen die in het blad werd bevestigd.227 Omdat dit geen 
stabiele constructie geeft, zijn bij enkele tafels voor grotere stevigheid sporten haaks op de poten 
bevestigd (cat.nrs. 15 en 18).228 In het midden komen deze drie sporten samen en zijn daar inge-

Uit Thebe, gekocht door J. Capart in 1905, H. 85 cm. en diameter 55-58 cm., cf. Vaulina/Wasowicz 1974, 167 note 37 (biblio
grafie) en fig. 94. Richter (1926, 87-88 en fig. 213, 1966, 70-71 en fig. 272, 277) bespreekt het stuk ook en noemt het ten 
onrechte Grieks, evenals Baker (1966, 285) en Feulner (1930, 31 en 1980, 24). Cf. voorts Cohon 1985, 443-446 nr. 6-10. Een 
tafel met zwanekoppen in element 2 is ook afgebeeld op de stèle van Matrodoros en Kaligeiton uit Fatih, die zich nu in het 
Museum in Istanbul (inv. 16) bevindt, cf. Richter 1926, fig. 214; Firatly 1964, no. 36 en pi. X; Richter 1966, 112 en fig. 568. 
Cf. Richter 1966, 112 en fig. 580. 
Cf. Richter 1926, 46 en 1966, 34. Als voorbeeld hiervan kunnen klismoi dienen, afgebeeld op een zwartfigurige plaquette van 
Exekias in Berlijn (Staatliche Museen Inv. 1811-26, cf. Richter 1966, fig. 166) en een roodfigurige kylix in Tarquinia (inv. R.C. 
6848, gesigneerd door Olios, cf. Richter 1966, 34 en fig. 167). Op enkele zwartfigurige amforen zijn voorts Griekse zetels weer
gegeven met rug- of armleuningen die door dierprotomen worden bekroond, cf. Richter 1966, 24 en fig. 90-95 Op een 'Siana 
cup' in het British Museum (inv. В 379) van de Kassandra-schilder heeft de rugleuning van de troon van Zeus de vorm van een 
slang, cf. Brijder 1983, 143 nr. 121 en pi. 24b; op een schaal van de Heidelberg-schilder in het Archäologisches Institut van de 
Karls-Universität (inv. S 5; datering ca. 560-550 v.Chr.; cf. Brijder 1991, 449 en pi. 120a) en op een fragment van een kantharos 
in de Akropohs-collectie van het Nationaal Museum te Athene (inv. 2133a; cf Brijder 1991, 378, 406 en pi. 153a) lopen de 
rugleuningen uit in vogelkoppen. 
Zie appendix 1: 16-10-1928. 
Cf. Liversidge 1955, 40. Parallellen van elders tonen dezelfde oplossing: twee poten uit Kimmeridge-shale zijn aan de bovenkant 
voorzien ал een pen die in het blad bevestigd kon worden, cf. Liversidge 1950, 25-26 en plate I 1 en 2 uit respectievelijk 
Cotillon Park en Frampton, Groot-Britannië; cf. ook Liversidge 1955, fig. 44-47. Een voorbeeld uit Kertch: cf Vaulina/Wasowicz 
1974, 166 en plate CXXXII; dit stuk bevindt zich thans in de Hermitage Ie St. Petersburg, inv. P. 1842, 66. Een poot uit 
Bergkamen-Oberaden, Duitsland: cf. Hom 1987, 179-180, Abb. 113; Kühlbom 1990, 182-184. 
Cf. Grodde 1989, 126. 
Cat.nr. 15: afb. 97 C-G, 98-99; cat.nr. 18, afb. 111 en 114 C-F. 
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klemd tussen twee geprofileerde ronde klosjes, die op de draaibank waren vervaardigd. In één tafel 
(cat.nr. 18) is het bovenste klosje nog bewaard.229 Het is aannemelijk dat alle tafels dergelijke 
sporten hadden, ook al zijn ze niet bewaard. Het modeme draagstel maakt sporen van verbindingen 
in de achterkanten van de poten onzichtbaar. Drie fragmenten van poten (cat.nrs. 20-22; afb. 119-
122) hebben een uitstulping aan de achterzijde vlak boven het in de poot gemodelleerde knie
gewricht. Hier heeft wellicht een pen gezeten, mogelijkerwijs een losse houten of metalen pen. Op 
een metalen pen zou de roestkleur aan de oppervakte van het hout kunnen wijzen. Bij een tafel in 
Edinburgh was een extra deuvel door poot en pen aangebracht.230 Op deze constructie wordt 
uitgebreider ingegaan in paragraaf 4.6.2. De horizontale sporten die in veel marmeren tafels zijn 
aangebracht, zijn constructief overbodig (afb. 4).231 Dit kan er op wijzen dat aan deze prototypes 
in hout ten grondslag liggen. 

Met uitzondering van de tafel met halfmaanvormig blad vertegenwoordigen alle tafels uit 
Herculaneum het type dat in de schriftelijke bronnen wordt aangeduid als mensa delphica of alleen 
delphica?*2 K. Schwendemann (1921, 114) meende dat de vorm, een rond blad op drie poten, 
was afgeleid van de drievoet in de tempel van Apollo te Delphi, waaruit de Latijnse benaming ook 
verklaard kan worden. De relatie met de cultus van Apollo was volgens deze auteur in de 
Romeinse tijd in het geheel niet meer aanwezig.233 Er valt eerder te denken aan een oosterse 
afkomst voor dit soort tafels, wellicht in Griekenland geïntroduceerd in de vierde eeuw v.Chr., 
waarvoor een afbeelding op een reliëf uit Byblos spreekt dat te dateren is in de twaalfde eeuw 
v.Chr.234 De latere Romeinse benaming van dit type tafel kan gekozen zijn door de overeenkomst 
in vorm met de drievoet uit de tempel van Apollo in Delphi. Het moment van overname uit het 
oosten komt overeen met de introductie in afbeeldingen met banketscènes, de zogenaamde 
'Totenmahlreliefs'. De exemplaren uit de eerste helft van de vierde eeuw v.Chr. hebben namelijk 
veelal rechthoekige tafels op drie poten.235 Uit de periode 420-300 v.Chr. geeft Dentzer (1982) in 
zijn catalogus 195 voorbeelden van dit soort reliëfs, waarvan 184 een rechthoekige tafel hebben en 
11 een ronde. Hieruit is op te maken dat de ronde tafel vanaf ongeveer 350 v.Chr. in de reliëfs 
overheerst.236 Deze hellenistische ronde tafel op drie poten hebben de Romeinen op hun beurt 
wellicht in de tweede eeuw v.Chr. overgenomen. Als aanwijzing hiervoor kan een passage bij 
Varrò gelden, die rond 50 v.Chr. schrijft dat de Romeinen hun aanvankelijk vierkante eettafels 
hebben vervangen door ronde.237 

Er zijn voorbeelden bekend van Italische ronde tafels op drie poten vanaf de negende eeuw 
v.Chr.238 Deze lijken echter geen invloed te hebben gehad op de Romeinse, evenmin als houten 
tafels van het type waarvan vier exemplaren zijn gevonden in Verucchio bij Rimini. Deze laatste 

De vorm van de sporten en het klosje in het midden zijn eveneens goed te zien bij een klein bronzen tafeltje uit het Musée 
Départemental des Antiquités de Rouen: cf. Espérandieu/Roland 1959, 83 no 189 en pi. LVII Zie voor de sporten eveneens een 
loden miniatuurtafel gevonden in de tempel van Iupiter Anxur in Terracina, cf. Prins de Jong 1954, 46 fig. 1, midden onder. 
Cf. Aldred 1957, 235 en fig. 208. 
Zie voor een bespreking van deze sporten in marmeren tafels Moss 1988, 40-41. 
Cic , Ver. 2.4.131; Mart 12.66 7; Porphyrio ad Hor., S. 1 6.117; V.Max. 4 1 ext. 7; Prokopios, de Bello Vandalico 1.21; Gloss. 
5.633 44. Nodet (1989, 533-542) bespreekt de term mensa delphica en toont aan dat een van de twee betekenissen van de term 
slaat op een ronde tafel op drie poten voorzien van ornamenten. Voorheen was de verbinding van de term met het hier beschreven 
type tafel wel gelegd, maar nooit overtuigend aangetoond. 
Cf. Schwendemann 1921, 148. 
Het reliëf uit Byblos staat nu in het Archeologisch Museum te Beirut, cf Baker 1966, 207 fig. 337; Laser 1968, 65-66 en 81; 
Gubel 1987, 37-38, 251-252, cat. 1 en pi 1,1. Zie in verband met de oosterse herkomst van de ronde tafels op drie poten ook. 
Pntchett 1956, 242, Firatly 1964, 20-22; Dentzer 1969, 195-224; Dentzer 1982, 68-69 en 153; Moss 1988, 37. 
Cf. Thönges-Stringans 1965, passim; Dentzer 1970, 67-90. 
Dentzer 1982, 333: 'couramment à partir du milieu du siècle.' 
Var., L 5 118' Mensam escariam allibarti appellabant; ea quadrata ut nunc in castris est; a cibo cilhba dicta; postea rotunda 
facta (Een eettafel noemden zij alliba; deze was vierkant, zoals nu nog in een legerkamp; de term alliba is afgeleid van abus 
[voedsel]; later is de eettafel rond geworden.). 
Richter (1966, 95 en fig 472-473) noemt twee terracotta tafels in miniatuur, gevonden in de Villa Cavaletti in Grottaferrata, nu in 
Rome, Museo Preistorico Etnografico Pigorini, inv. 79232-79233; cf Steingräber 1979, 119-120. 
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exemplaren hebben weliswaar drie poten en een rond blad, maar dierpootvormen ontbreken 
hier.239 De overeenkomst in vorm van deze vroege tafels met de latere hellenistische en 
Romeinse heeft eerder een praktische oorzaak: de stabiliteit van driepoten heeft gezorgd voor een 
grote populariteit in verschillende culturen zonder dat noodzakelijkerwijze een onderlinge beïnvloe
ding heeft plaatsgevonden. Etruskische voorbeelden van ronde tafels op drie 'dierpoten' zijn alle te 
dateren in de derde en tweede eeuw v.Chr. Evenals in de Griekse voorbeelden maken ze hier 
meestal deel uit van banketscènes.240 

Bij de hellenistische voorbeelden ontbreekt de decoratie op tweederde van de poot (element 
twee) die bij de Romeinse voorbeelden zo karakteristiek is.241 Zonder decoratie moet de tafel ook 
al vroeg bekend zijn geweest in Campanie. De oudst bekende afbeelding hier is te zien op een 
klokkrater uit 350-325 v.Chr., nu in het Museo Nazionale te Napels.242 De vroegst te dateren 
Romeinse mensa delphica met een decoratie op twee-derde van de poot is de marmeren tafel in het 
atrium van de Casa dei quadretti teatrali of Casa di Casca Longus te Pompeii (I 6, 11). Moss 
(1988, 107) verbindt de inscripties op de top van elk van de poten met P. Servilius Casca Longus. 
Diens sterfjaar 42 v.Chr. geeft volgens deze auteur een terminus ante quem aan.243 Bijna alle 
marmeren voorbeelden die Moss geeft, zijn zeker jonger. Het is daarom aannemelijk dat de dier
lijke of antropomorfe motieven van element 2 pas in de eerste eeuw v.Chr. zijn toegevoegd als een 
Romeinse innovatie. Neo-Attische ateliers kunnen deze vernieuwing gestimuleerd hebben. In de 
tafelpoten met dierpootvorm en een decoratieve kop op tweederde van de hoogte zijn aldus oudere 
motieven van verschillende herkomst gecombineerd tot een nieuwe, typisch Romeinse vorm.244 

Het type moet snel populair zijn geworden getuige het grote aantal tafels dat in verschillende 
plaatsen is gevonden, vooral in de steden rond de Vesuvius. De meeste exemplaren zijn uit marmer 
vervaardigd en dienden voor representatieve en decoratieve doeleinden (afb. 4). Veelal worden ze 
in tuinen gevonden.245 Bronzen tafels van dit type, een minder grote groep, moeten eveneens als 
luxe-artikelen worden beschouwd en hebben zo eveneens voor representatieve doeleinden gediend 
(afb. 5).246 

24] 

24« 

Ze zijn gevonden in graf 26 van de Fondo Moroni (één exemplaar), cf Gentili 1985, 88-89, no 53 (poten) en 55 (blad), respec
tievelijk inv 8642 en 8644, Gentili 1985A, 24-26 en 1988, 233 dne exemplaren uit graf 85 van de 'Necropoli sotto la Rocca' 
Cf Richter 1966, 94 en Steingraber 1979, 49 en 169-170 ('Tischtyp 3') Een umrelief uit Volterra toont een tafel met sporten en 
dierkoppen Onzes inziens is dit te dateren aan het eind van de eerste eeuw ν Chr of later Steingraber 1979, 238 Kat 194 en Taf 
XIII 2 noemt het hellenistisch 
Zie behalve de genoemde studie van Dentzer (1982, passim) nog hellenistische voorbeelden zonder decoratie bij Holwerda 1931, 
29-30 afb 39-40, datering derde eeuw ν Chr, Richter 1966, 70-71 en fig 367-371 Van de houten tafels die voorkomen in 
symposium-scènes op Pompejaanse wandschilderingen, is niet altijd aan te geven of ze hellenistisch of Romeins zijn Op deze 
tafels staat steeds eet- en dnnkgerei Voorbeelden van dit type schilderingen geven Fröhlich (1991, 222-229) en Varone (1993, 
622-630) 
Inv RC 144, cf Dentzer 1982, 131 VCa 10 en pi 22 fig 122 
Cf ook Moss 1988, 107 en 754-756, cat С 66 (met bibliografie) 
Cf ook Daszewski 1966A, 102 
Cf Moss 1988, 328-332 'primarily domestic garden furniture ' 
Voor marmeren voorbeelden Daszewski 1966A, 100-103 en fig 1-2, Warschau, Nationaal Museum inv 147570-147589, her
komst onbekend. Moss 1988, passim, zeer vaak genoemd worden twee marmeren tafels in de Casa dei cervi in Herculaneum, 
gevonden 27-7-1930 en 6-8-1930 (inv E 523 en E 526, zie alhier afb 4), cf Tran Tam Tinh 1988, 103-104 en note 7 (bibliogra
fie) en fig 158-159, bronzen voorbeelden de zogenaamde dnevoet met sfinxen (zie alhier afb 5), waarvan Pernice (1908, 110 
Abb 4 en 111) heeft aangetoond dat deze oorspronkelijk als tafel is gebruikt Als herkomst geeft Pernice voor deze tafel overi
gens Herculaneum, terwijl meestal de Isistempel in Pompen als vindplaats wordt vermeld, onder andere door Overbeck/Mau 
(1884, 430), Ruesch (1908, no 1542), Richter (1926, 139 en fig 325), Spinazzola (1928, tav 257-259) en nogmaals Richter 
(1966, 112 en fig 567) Herculaneum is wellicht de vindplaats van dit stuk, al hebben wij het niet in de opgravingsverslagen 
teruggevonden Uit de Isistempel in Pompen lijkt de dnevoet niet afkomstig, daar hij met is opgenomen in de lijst met vondsten 
uit deze tempel in de grondige studie over de Isistempel in Pompen van De Caro e a 1992 Het stuk staat nu in het Museo 
Nazionale te Napels, inv 72995, cf Ruesch 1908, no 1542, Pernice 1925, 1 en Taf Χ, Talamo Vattimo/Cima di Puolo 1990, 67 
en fig 110 en 112 Ook de tafel waann ïthyfallische satyrs zijn verwerkt, behoort tot dit type Dit exemplaar komt uit de Praedia 
van Iuha Felix in Pompen en staat nu m Napels, Museo Nazionale, inv 72994, cf Richter 1926, 139 en fig 326 en Richter 1966, 
fig 563 Een fragment van een bronzen exemplaar uit Herculaneum alleen een buste van Eros en een acanthuskelk (zie appendix 
1 22-10-1960, inv E 2214bis) Bronzen voorbeelden uit Pompen, cf Soghano in NSc 1899, 441-442 en fig 4 gedecoreerd met 
de kop van een teef, NSc 1901, 331-333 leeuwepoten met als element 2 eroten, ze droegen een marmeren blad Bronzen 
voorbeelden van klaptafels geeft Schwendemann 1921, 107-114 Later ontwikkelt zich hieruit een zeer veel voorkomende groep 
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Hoewel de houten exemplaren van het type mensa delphica тест gering in aantal zijn, is hout 
wel het meest gebruikte materiaal voor dit type tafels geweest. Zeer waarschijnlijk hebben houten 
modellen de marmeren en bronzen exemplaren tot voorbeeld gediend, omdat in de niet-houten 
exemplaren nog relicten aanwezig zijn van constructieve details van houten tafels.247 De populari
teit van ronde tafels op drie poten vanaf het hellenisme tot in de late oudheid kan toegeschreven 
worden aan hun relatief eenvoudige constructie en hun stabiliteit.248 

Omdat het motief van dieren of personen die uit bladkelken voortkomen, bij vele Romeinse 
mensae delphicae terugkeert, willen we hier nader op ingaan. Het motief vertoont duidelijke 
overeenkomsten met grottesken in de wandschilderkunst en daarom gaan de motieven in beide 
media wellicht terug op een gemeenschappelijke bron. In tweedestijls-wandschilderingen 
verschijnen deze grottesken voor het eerst, onder meer in de Casa di Caesius Blandus (VII 1, 40) 
en de Casa del criptoportico (I 6, 2-4) in Pompeii en in de Casa di Livia op de Palatijn in 
Rome.249 Het duidelijkst vertonen de versieringen van de tafelpoten overeenkomsten met de 
geschilderde grottesken die in de vierde stijl zeer veel voorkomen. Reeds uit de vierde eeuw v.Chr. 
zijn in de Griekse kunst enkele combinaties bekend van goden en godinnen met ledematen die 
uitlopen in ranken. De vrouwelijke kan geïdentificeerd worden met de Potnia theroon en de 
mannelijke met de god Sabazios. Het vroegst te dateren voorbeeld is een afbeelding in reliëf op 
een troon, gevonden op de Akropolis in Athene, die door de inscriptie te verbinden is met de 
archont Kallistratos (355-354 v.Chr.).250 In de eerste eeuw v.Chr., wellicht rond 50, komen deze 
motieven terug en worden ze zeer populair. De aanzet tot deze nieuwe trend wordt misschien 
gegeven vanuit neo-Attische werkplaatsen die het motief uit de vierde eeuw nieuw leven inblazen. 
Een van de principes die deze stroming kenmerkt, is het loslaten van de zwaartekracht, hetgeen bij 
de geschilderde grottesken en hun plastische varianten in de meubelkunst zeer duidelijk is: de blad
kelken buigen nooit door onder het gewicht van de bustes.251 De verbinding van ranken met 
dieren of goden wordt in het algemeen als dionysisch geïnterpreteerd. Dit is mogelijk doordat er in 
de Romeinse tijd een versmelting van Dionysos/Bacchus en Sabazios plaatsvindt, beiden goden die 
het opbloeien en vergaan van de natuur uitdrukken en staan voor wedergeboorte.252 In de tijd van 
de derde stijl komen de grottesken in de wandschilderkunst weinig voor, en in de officiële Augus
teische beeldhouwkunst zijn ze geheel afwezig.253 De reden hiervoor is dat de klassiek-Attische 
tendens van deze tijd de neo-Attische terugdringt.254 In de periode van de vierde stijl komen de 
monstra opnieuw op en blijven dan in zwang tot en met Hadrianus.255 We zouden hier kunnen 
spreken van een trend of mode die zich in meer uitingen van Romeinse kunstnijverheid voordoet. 
Vooralsnog is niet duidelijk of de cesuur in deze trend die zich in de wandschilderkunst ten tijde 
van de derde stijl voordoet, ook voor het meubilair heeft gegolden. In de periode waarin deze trend 
in meubels geconstateerd kan worden, is het zeer moeilijk om houten tafels op stilistische gronden 

van bronzen klaptafels met panterklauwen en panterprotomen aan de basis en bustes aan de tafelrand, cf Wuilleumier 1928, Kent 
Hill 1951, Bonis 1983, Nuber 1984, 53-57 
Ook op wandschilderingen in Pompen met scènes die dicht lijken te staan bij de dagelijkse Pompejaanse praktijk komen houten 
exemplaren voor Voorbeelden zijn de salutano in het graf van Vestonus Pnscus (cf Spano 1943, 274 en 273 fig 9, 
Mols/Moormann, in druk) en schilderingen met eetscènes uit de Casa del triclinio (Museo Nazionale, Napels, lnv 120029-
120031 cf Fröhlich 1991, 222-229 en Taf 20,2, 21, 1-2) 
Cf Schwendemann 1921, 99 
Cf ook Pappalardo 1982, passim 
Cf Curtius 1928, 292-297, Toynbee/Ward Perkins 1950, Micheli 1987, 63-79, Moormann 1988, 13-15 Uit de vierde eeuw 
stammen ook afbeeldingen van de Potnia theroon in de timpanen van hellenistische lijkkisten, cf Watzinger 1905, 28-30 Nr 4 
(uit Abusir) en 37-38 Nr 13 en Abb 65-66 (uit de Knm) 
Cf Sauron 1988, 2 Juist tegen de onnatuurlijkheid van de monstra fulmineert Vttruvius in de Archttectura 7 5 3-4 Wellicht 
verwoordt hij hiermee de algemene gedachte van het tijdperk van Augustus Cf voorts Ehrhardt 1987, 152-162 
Cic , N D 3 23 Cf Picard 1935, 331-332, Flagge 1975, 91 
Zie voor een voorbeeld van grottesken in de derde stijl Peters 1993, 230-231 in de centrale hsene op de noordwand van het 
atrium van de Casa di M Lucretius Fronto te Pompen 
Cf Picard 1981, 147, Sauron 1988, 34-39 De laatste auteur acht de aard van de Augusteische kunst eerder apollinisch dan 
dionysisch 
Cf Picard 1981, 143-149 
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te dateren. Dit geeft Moss (1988, 142-158) ook al aan bij de bespreking van marmeren tafelpoten. 
Hij constateert een zeker conservatisme in de weergave van kleine ornamentele details en boven
dien grote verschillen in kwaliteit. Beide aspecten bemoeilijken een stilistische datering. Wat de 
houten tafels te Herculaneum betreft, is het om dezelfde redenen niet goed mogelijk het moment 
van ontstaan nauwkeuriger te specificeren dan de periode van 50 v.Chr. tot 79 n.Chr. Wij 
vermoeden dat de koppen van katachtigen in element 2 van tafelpoten al vroeg zijn ontstaan, en 
wel rond 50 v.Chr. en dat de andere diervormen, zoals het motief van de omhoogrennende honden 
en de antropomorfe bustes pas in de eerste eeuw n.Chr. in zwang kwamen, ongeveer gelijktijdig 
met de nieuwe opkomst van grottesken in vierdestijls-wandschilderingen. In deze tijd begint 
namelijk een een hausse in grottesk-achtige varianten.256 Als dit zo zou zijn, zouden de houten 
tafels uit Herculaneum met griffioenkoppen zijn vervaardigd in de zeer brede tijdspanne van 50 
v.Chr. tot 79 n.Chr. en die met honden en het exemplaar met hermen van Dionysos/Bacchus pas na 
ongeveer 40 n.Chr.. Dit blijft echter speculatie. In essentie zijn de motieven op de poten uit 
Herculaneum te verbinden met Dionysos/Bacchus (griffioenen en herme) of Artemis/Diana 
(honden). Dit past goed bij hun functie als eetkamertafels, waarbij de eerste groep kan worden 
verbonden met wijn, de tweede met vast voedsel. Daarbij mag de decoratieve waarde van dit soort 
motieven niet uit het oog worden verloren. 

3.4 Zitmeubels 

Drie banken en een kruk vormen de vier zitmeubels uit Herculaneum, die alle aanvankelijk zijn 
geplaatst op een modern draagstel van metaal en hout; bij cat.nrs. 23, 25 en 26 is het onlangs 
vervangen door een draagstel in plexiglas. 

Enige fragmenten in een depot in de zuidoosthoek van Insula VI zijn wellicht afkomstig van 
zitmeubels (zie appendix 2). In de opgravingsverslagen wordt een nu verloren zitmeubel vermeld 
waarvan de verschillende elementen op de draaibank zijn vervaardigd. De beschrijving is echter te 
summier om een duidelijk beeld van het meubel te krijgen.257 

3.4.1 Banken 

De drie bewaarde banken zijn eenvoudig van vorm: op twee steunen of vier poten is een recht
hoekig zitvlak aangebracht; arm- en rugleuningen ontbreken (afb. 127-136). De twee banken op 
twee steunen (cat.nrs. 24 en 25; afb. 127-132) zijn opgebouwd uit drie elementen: de twee steunen 
en het zitvlak.258 De steunen zijn aan de onder- en achterzijde vlak en tonen alleen aan de voor
zijde een gebogen vorm. Ze verlopen hier van onder naar boven in een S-vormige boog die 
overeen komt met het profiel van een gestileerde dierpoot tot aan het kniegewricht. Op één steun 
zijn resten over van een voluut die uitgesneden is in het naar buiten gerichte vlak. Het zitvlak is 
aan de bovenzijde naar het midden toe iets verzonken, hetgeen groter zitcomfort gaf. Langs de 
randen is het zitvlak gedecoreerd met profiellijsten of eenvoudige verhogingen. De voorzijde van 
het zitvlak was gerond. 

De steunen waren aan het zitvlak bevestigd door een verbinding met messing en groef, waar
van de messing de vorm heeft van een halve zwaluwstaart (een zogeheten halve schuif-zwaluw-
staartverbinding). Eventueel verleenden op een lager niveau latten of panelen tussen de steunen de 
constructie extra stevigheid. 

Erg fraai is dit uitgedrukt door Feulner in zijn Kunstgeschichte des Möbels (1930, 31 en 1980, 24) 'Die kombinierten Tierfüsse 
hat die romische Kunst übernommen und zum Tierpark mit märchenhaften Varietäten ausgebaut ' 
Casa dell'erma di bronzo, vertrek 5, 22-10-1928, ìnv E 331 
Constructief behoren ze tot de zogenaamde 'Seitenstollenkonstruktion' die Grodde (1989, 51 Abb 21 С) onderscheidt, een veel 
voorkomend principe Een voorbeeld hiervan is een kleine kruk uit Bodenhagen, cf Grodde 1989, 287 Kat 303, 402 Taf 16 2 
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Een van deze banken (cat.nr. 25; afb. 129-132) heeft jarenlang in een vochtige opslagplaats 
aan de Isola Sacra gestaan en verkeerde in 1987 in zeer slechte staat. Gelukkig werd aan dit stuk 
bij de restauratie voorrang gegeven en het is thans te zien dat dit exemplaar veel meer was 
uitgewerkt dan de bank in de Casa del sacello di legno (afb. 127-128) die plomper en grover van 
uitvoering is. 

De derde bank komt wat de zitting betreft overeen met de besproken stukken, maar heeft vier 
poten (afb. 133-136). De achterpoten zijn recht en in doorsnede vierkant. Aan de onderzijde zijn ze 
door latten verbonden met de voorpoten die aan de zijkanten en de achterkant vlak en verticaal 
zijn, terwijl de voorzijde gemodelleerd is. In principe is hier eenzelfde S-vormige boog gevormd 
als bij de andere twee banken, waarbij in dit exemplaar ook de dierklauw - zij het gestileerd - is 
opgenomen. In het S-vormige verloop is echter waar de poot naar voren uitloopt, geen doorlopende 
boog aangegeven. Aan de onderzijde, even boven de gestileerde klauw, is een krul toegevoegd. Zo 
is een fantasievorm verkregen die nog slechts in de verte aan een dierpoot doet denken. De achter
poten zijn met pen-en-gatverbindingen aan het zitvlak vastgemaakt, de voorpoten met zwaluwstaar
ten. Van de drie banken is aan dit laatste exemplaar de meeste zorg besteed. 

In hun basisvorm zijn alle drie de banken van hetzelfde type. Een opmerkelijk punt is de 
eenzijdige oriëntatie: ze zijn aan de achterzijde zonder enige decoratie vlak afgewerkt, hetgeen 
aangeeft dat ze tegen een wand moesten komen te staan. Wat de afmetingen betreft is cat.nr. 24 
iets langer dan de andere twee (1.40 m. : 1.05 m. = ca. 5' : Ъ г), waaruit blijkt dat de eerste 
waarschijnlijk een driezitsbank was en de andere als tweezitsbanken dienden. De diepte van de 
banken varieert van 27 cm. (cat.nr. 24) tot 42 cm. (cat.nr. 26); de eerste is een krappe, de tweede 
een comfortabele maat. De hoogtes liggen dicht bij elkaar (37-39 cm.), wat niet verwonderlijk is, 
omdat deze maten doorgaans worden afgeleid van het menselijk lichaam. Niet eenzijdig 
georiënteerd is een bronzen bank in Napels met 'dierpoten' ,259 

Poten van banken in de vorm van gestileerde dierpoten vormen in de Romeinse tijd een wijd
verbreid fenomeen, getuige de vele, vooral marmeren scholae onder meer in Pompeii en Ostia. In 
deze scholae wordt de halfcirkelvormige bank aan de uiteinden afgesloten door een gebeeldhouwde 
poot, meestal te identificeren als die van een griffioen (afb. 6). De uiteinden van dergelijke scholae 
hebben eenzelfde vorm, zij het dat bij deze exemplaren de poten veel naturalistischer zijn 
uitgewerkt dan bij de voorbeelden uit Herculaneum.260 De marmeren exemplaren tonen veel meer 
anatomische details en hebben soms vleugels van griffioenen. Behalve in steunen van banken komt 
deze dierpootvorm voor in de twee steunen van rechthoekige bronzen en marmeren tafels en 
voetenbankjes. De vorm kwam ook in Etrurië voor en is van Griekse oorsprong.261 

De Latijnse term voor bank is subsellium of scamnum.262 Uit de context in de schriftelijke 
bronnen is af te leiden dat subsellium een algemene benaming is voor een zeer gangbaar meubel
stuk. Zo wordt het genoemd als zitmeubel voor parasieten en voor senatoren, in theaters, in 

Napels, Museo Nazionale inv 73017; de bank is afkomstig uit Pompeii, cf. Richter 1966, 104 en fig. 528. 
Voorbeelden zijn de schola op het Foro Triangolare en de graven van Veius en de Istacidü buiten de Porta di Ercolano te 
Pompeii, cf. Mau/Kelsey 1902, 136; Mau 1908, 429, fig. 253 en 431, fig. 254, zie voor de 'tombe a scuola' of exedrae funerariae 
ook Pozzi I960, passim, Kockel 1983, 18-22; Von Hesberg 1992, 164-170. Ostia: travertijnen schola buiten de Porta Marina, cf. 
Richter 1966, fig 529. Vergelijkbaar hiermee zijn ook de uiteinden van banken in het kleine theater te Pompeii, cf. Pozzi 1960, 
184. Zie voor marmeren banksteunen voorts Cohon 1985, 433-439, appendix 4: hij somt 14 Griekse en Romeinse exemplaren op. 
Vermeldenswaard in dit opzicht zijn ook de twee bronzen banken met runderpoten en -koppen, bekostigd door M. Nigidius 
Vaccula in de Forumthermen te Pompeii, cf. Fiorelli 1862, 117-118; Mau/Kelsey 1902, 205. Gezien diens cognomen Vaccula 
(vacca = koe) is de vorm van de poten niet verwonderlijk 

Voor tafels met steunen van dit type cf Cohon 1985, passim. Een Etruskisch voetenbankje: Allard Pierson Museum, Amsterdam, 
inv. 11.342, cf. Brijder 1987, 67-74. Zie voor Griekse voorlopers uit Delos: Deonna 1938, 12-14 en PI. V1I-IX, nos 61-73. 
Etruskische vormen' Steingräber 1979, 54 ('Form 2'); voorbeeld: een afbeelding op een askist uit Volterra, Museo Guarnacci inv. 
197, cf. Steingräber 1979, 54 en 247 Kat 254 en Taf. XIV 3. In Griekenland zien we de vorm vooral in marmeren hellenistische 
theaterbanken en in heiligdommen zoals het Amphiarewn in Attika, cf. Richter 1966, 48 en fig. 270-274; Travlos 1988, 302 en 
317 Abb. 400. 
Vergelijk Hug 1932, 503-504, Chapot 1911, 1551 
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badhuizen en in rechtszittingen.263 In de Digesta (Paulus, 33.10.3) worden subsellia gerekend tot 
het huisraad. Uit latere bronnen blijkt dat cathedrae, stoelen met rugleuningen, dienden voor 
personen met een hoge waardigheid, die zich daarmee onderscheidden van diegenen die op 
subsellia plaatsnamen.264 In het algemeen moeten we ons deze subsellia voorstellen als eenvou
dige meubels zonder rug- of armleuningen.265 Nog eenvoudiger was waarschijnlijk een scamnum, 
ook al omdat deze laatste term nog vaker de betekenis heeft van voetenbankje.266 Wellicht is 
scamnum dan ook de benaming geweest voor banken als die uit Herculaneum. 

In het castellum Saaiburg is een houten bankje gevonden, dat Jacobi heeft beschreven.267 Bij 
dit exemplaar zijn vier ronde, ongedecoreerde poten schuin in het zitvlak ingelaten. Het is van een 
geheel ander type dan de drie exemplaren uit Herculaneum.268 

3.4.2 Kruk 

De geconserveerde kruk (cat.nr. 23; afb. 123-126) is van een eenvoudige basisvorm. Op vier 
rechte, ongedecoreerde poten, onderling verbonden door twee groepen van vier regels die op 
verschillende hoogte liggen, is het vierkante zitvlak aangebracht. De afmetingen zijn (1. χ b. χ h.) 
46 χ 46 χ 44 cm. (lVi χ /г χ \ і). Alle verbindingen binnen de kruk waren pen-en-gatverbindin-
gen. De vorm en de constructie van de kruk zijn dermate eenvoudig dat deze niet van een voor
beeld hoeven te zijn afgeleid.269 Deze vorm komt op verschillende afbeeldingen voor. Als 
voorbeeld kan een reliëf uit Ostia in het Thermenmuseum in Rome dienen, waarop van de twee 
afgebeelde schoenmakers er één op een kruk zit met de vorm die hier wordt besproken.270 Het 
exemplaar te Herculaneum onderscheidt zich vooral door het zitvlak, dat een driedelige profilering 
heeft die naar boven toe inspringt. Op het zitvlak is in houtmozaïek een ster met acht punten 
gelegd. De houtsoort van het mozaïek verschilt van die waarvan de rest van de kruk is vervaar
digd. De decoratie maakt het stuk het kostbaarste zitmeubel uit Herculaneum dat we kennen. 

De eenvoud van veel krukken blijkt ook uit schriftelijke bronnen waarin het meubel zonder 
meer sella wordt genoemd in verband met vooral ambachtslieden.271 Wanneer kostbaardere 

Parasieten· PI, St. 488-489 en 703; id., Capt. 471; senaat: Cic, Catil. 1.16; Cic, de Orat 2.143, Cic, Phil. 2.19; Cic, Phil. 5.18; 
Liv. 3.64.6; Liv. 42.33.1; Suet., Aug. 44; Suet., Claud. 23, cf. Cassius Dio 42.20.3 en 57.7.6, theater: luv. 7.45; PI., Am. 64-66; 
PI., Poen. prol. 4-6, Vitr 5.6.3; badhuizen· Mart. 5 8 2; id. 5 27.3; rechtszittingen: O c , Brut. 290; Cic, Clu 111; Cic, Farn. 
3.9 2; Cic, Fam. 13.10.2; Cic, de Orat. 1.264, Cic, S.Rosc 6.17: ..., quorum alterum sedere in accusatorum subseihis video (.. 
van wie ik de een zie zitten in de banken van de aanklagers.); Cic, Ver. 2.2.73, Plin., Ер. 6.33; Quint., Inst. 6.1.39; Quint., Inst. 
11.3.132; Quint., Inst 12.3.2. 
Ambrosiaster, in Epistulas ad Corinthios 1.14.31: Seniores digmtate in cathedris, sequentes in subselliis, novissimi in pavimento 
super maltas. (De ouderen naar waardigheid op stoelen, de volgelingen op banken (subsellia) en de jongsten op matten op de 
vloer.); Isid., Orig. 20.11.9: Subsellia verum celerorum, cathedrae doctorum. (De banken zijn voor de anderen, de stoelen voor de 
docenten.). 
Uitzondering hierop is waarschijnlijk de tekst Dig. 33.10.5 praef., waarin subsellia cathedraria voorkomen. Waarschijnlijk worden 
hier banken met rugleuningen bedoeld. 
Zie Mart. 5.41.7; Ον., Ars 1.162; Ον., Fast. 6.305-306; Prop. 3.3.19; V Max. 4.3.5. 
Jacobi 1897, 433 en Abb. 66 Nr.l. 
In de Fullonica van Stephanus aan de Via dell'Abbondanza te Pompeii (I 6, 7) staat een replica in gips van een vermoedelijk 
bronzen bank. De vlakke poten zijn voorzien van florale decoraties. De vorm ervan is afgeleid van klassiek-Griekse meubel
vormen. Over het origineel en de herkomst van dit stuk is ons niets bekend. 
Constructief hoort de kruk tot de zogenaamde 'Zargenbauweise' die Jahn (1990, 18 en 490 en Abb. lb) onderscheidt. Overeen
komende Griekse vormen zijn bijvoorbeeld te zien in een terracotta statuette uit Myrina in het Louvre (inv. Myr. 22, cf. Richter 
1966, 47 en fig. 269), in een afbeelding op een Apulische volutenkrater (Napels, Museo Nazionale inv. 81394, cf. Richter 1966, 
264) en op een Apulische amfoor in Bologna (Museo Civico, inv. 568 [912], cf. Richter 1966, 265). 
Sarcofaag van T. Flavius Trophimas, Thermenmuseum inv. 184, cf Richter 1966, 103 en fig. 585; Giuliano 1981, 148-150, no II 
44· datering in de regeringsperiode van Traianus; Amedick 1991, 115 en 149-150 Kat. 173, Taf. 117, 1 en 2 (datering begin 
tweede eeuw). Eenzelfde type kruk is afgebeeld in het reliëf op de zuidzijde van het graf van M. Vergilius Eurysaces buiten de 
Porta Maggiore te Rome, cf. Feilem Maj 1977, tav. XLI (111 a). 
Cic, Ver. 2.4.56; Dig. 9.2.11 praef. Het bijvoeglijk naamwoord sellularius dat hiervan is afgeleid, duidt op ambachtslieden: Apul., 
Fl. 9.25: Sellularias .. artes (Beroepen die zittend [op krukken] worden uitgeoefend); Apul., Fl. 15.13: ... inter sellularios 
artifices (... tussen de handwerkers die zittend [op krukken] hun beroep uitoefenen); Gel. 3.1.10; Liv. 8.20.6; Mart. 5.27.3. 
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krukken bedoeld zijn, is dit doorgaans gespecificeerd met een bijvoeglijk naamwoord, zoals sella 
eburnea of sella curulis.212 

3.5 Bergmeubels 

Ofschoon er in de groep van vijftien bewaarde bergmeubels in Herculaneum zeer uiteenlopende 
vormen voorkomen, zijn deze toch globaal in vier groepen te onderscheiden: 
1. kasten (afsluitbare staande of hangende bergmeubels) (6); 
2. aediculae of huisaltaren met tempelvorm (4); 
3. rekken (staande of hangende bergmeubels zonder deuren) (4); 
4. kisten (afsluitbaar liggend bergmeubel) (1). 
Als alternatieve bergruimte kunnen tenslotte nog planken genoemd worden die met steunen aan de 
wand werden bevestigd en waarop voorwerpen geplaatst konden worden. Een voorbeeld hiervan is 
gevonden in vertrek A op de bovenverdieping van de Casa del bicentenario (V 15).273 De typen 
bergmeubels waarvan in Herculaneum voorbeelden geconserveerd zijn, zullen hieronder worden 
behandeld. 

3.5.7 Kasten 

Binnen de groep kasten, afsluitbare hangende of staande bergmeubels, is een grote variatie in 
omvang, vorm en afwerking te bespeuren. Algemene karakteristieken zijn vrijwel niet aan te geven, 
behalve dat deze meubels door één of twee deuren waren af te sluiten.274 Eén exemplaar (cat.nr. 
40; afb. 166) heeft een lade. In de kasten is het hout soms met andere materialen gecombineerd. Er 
komt bijvoorbeeld hang- en sluitwerk in brons en ijzer voor en ook zijn bot en metaal gebruikt 
voor scharnieren. In één geval is een muurkast gevormd als een nis die aan de binnenzijde is 
gestuct met aan de voorzijde een tweetal kleine deuren (cat.nr. 38; afb. 161, 164). Hieruit blijkt dat 
de kasten zowel ingebouwd als vrijstaand konden zijn.275 

In Insula V 17 staat de enige kast (cat.nr. 37; afb. 159-160) van Herculaneum opgesteld waar
voor nagenoeg identieke parallellen te vinden zijn in Pompeii en Boscoreale (afb. 7).276 Op een 
lage basis, die aan alle kanten behalve aan de achterzijde iets uitsteekt, is een eenvoudige construc
tie aangebracht. De zijkanten, en waarschijnlijk ook de achterkant, waren opgebouwd uit verticale 
latten met daartussen licht verdiepte panelen. In de voorzijde zitten twee deuren die langs thans 
verloren scharnierbanden konden draaien. De deuren zelf bestaan uit een raamwerk met daartussen 
steeds twee panelen boven elkaar. De kast in de Casa a graticcio (cat.nr. 36; afb. 157-158) vertoont 
grote overeenkomst met dit exemplaar, maar werd waarschijnlijk met één deur afgesloten. Van 

Tensione komt sella ook voor in verband met hoeren luv 3 134-135 en PI, Poen 264-268 
Cf Schäfer 1989, passim 
Zie appendix 1 28-1-1938 Uit Mor (Appendix Vergiliana) 19-21 weten we dat een dergelijke plank werd aangeduid met de term 
tabella Inde abit adstituque molae parvaque tabella, I quam fixam panes tilos servaba! tn usus, I lumina fida local (Daama ging 
hij weg, nam zijn plaats in aan de molensteen en op een kleine plank, die hij voor dat doel aan de wand had bevestigd, plaatste 
hij zijn trouwe lamp ) 
Zie voor de constructie van Romeinse deuren en een typologie Righini 1965, passim, vooral pag 401-413 
Voor een definitie van kasten, inclusief ingebouwde exemplaren, cf Budde 1940, 2 en Eames 1977, 12-54 
Boscoreale kast gevonden in de Villa di Contrada Pisanella Er is tijdens de opgraving een gipsafgietsel gemaakt van de afdruk 
die de kast in het vulkanisch materiaal heeft achtergelaten Ze wordt beschreven door Pasqui (1897, 411-413 en fig 6) en Budde 
(1940, 15 Kat 4 en Abb 6) hoogte 1,70 m, breedte 0,94 m en diepte 0,71 m Volgens Pasqui wees de houtstructuur op 
kastanjehout De scharnieren waren van bot De kast had vier schappen Het exemplaar wordt ook besproken door Richter (1966, 
115) Pompen deze kast is voorzover bekend niet gepubliceerd, het gipsafgietsel ervan stond opgesteld in het Antiquanum te 
Pompen en is vermoedelijk tijdens het bombardement op Pompen in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan Dit is op te 
maken uit een opmerking op de foto ervan in het fotoarchief te Pompen (neg A 9599) 'Armadio pianificato esposto nel vecchio 
museo, e distrutto dalla guerra ' 
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deze deur is slechts één scharniersegment van bot bewaard gebleven. De kast in V 17 was aan de 
binnenzijde met twee planken in drie schappen verdeeld, terwijl het meubel in de Casa a graticcio 
twee schappen had. Opvallend is overigens dat het onderste schap van de kast in V 17 eveneens 
door een tweetal kleine deurtjes was af te sluiten. Of dit ook het geval was bij de exemplaren uit 
Boscoreale en Pompeii, is niet meer te zien, daar hier alleen de afdruk kon worden afgegoten die 
de buitenkant van de kasten in het vulkanisch materiaal had achtergelaten. Een nu verloren kast, 
gevonden in vertrek 8 van de Casa a graticcio, lijkt op grond van de beschrijving van hetzelfde 
type te zijn.277 Ook een kast afgebeeld in de askist van Simpelveld vertoont er gelijkenis mee 
(afb. 10).278 

De overige vier kasten wijken qua vorm af van de genoemde exemplaren en zijn ook veel 
kleiner. Een van deze bergmeubels, in de Casa del bicentenario (cat.nr. 39; afb. 162-163, 165), is 
mede de aanleiding geweest tot een heftige discussie in de archeologische literatuur. Sinds publika-
ties van L. Falanga en R. de Kind is algemeen geaccepteerd dat het hier niet gaat om een Christe
lijk altaar, maar om een eenvoudige kast. Het zogenaamde kruis dat tegen de wand boven de kast 
werd gevonden, is de indruk van een plank die daar oorspronkelijk was bevestigd.279 Ofschoon 
D.G. Orr (1980, 197 nr. 22) deze interpretatie accepteert, neemt hij het stuk toch op in zijn 
'Corpus B' van de huisaltaren. Het stuk rust op vier eenvoudige, rechte poten. De zijden en de 
achterkant zijn elk opgebouwd uit een raamwerk van horizontale en verticale latten met daartussen 
verdiepte panelen. Deze verdiepingen zien we ook aan de voorzijde, waar in het midden een 
kleine, vierkante deur zit. Het bovenvlak van de kast was, met uitzondering van de voorzijde, 
voorzien van een verhoogde rand. Een kast met eveneens zo'n verhoogde rand is afgebeeld op een 
sarcofaagreliëf uit Ostia, dat zich in de collecties van het Thermenmuseum te Rome bevindt.280 

Hier wordt het meubel gebruikt als bergplaats voor schoenen. De kast in Herculaneum is evenals 
de kast op het reliëf een eenvoudig bergmeubel. Door de verhoogde rand was ook de bovenkant als 
bergruimte te gebruiken. 

In de Casa della gemma (Insula Orientalis I 1) is een deel van een kleine muurkast gevonden 
met de resten van een kastplank (cat.nr. 38; afb. 161, 164). De deur waarmee deze kast kon wor
den afgesloten, is niet bewaard, maar wordt in de opgravingsverslagen beschreven.281 Een verge
lijkbare muurkast is gevonden in de Casa di Siricus in Pompeii (VII 1, 47), waar nog een tweetal 
uitsparingen voor kastplanken in het stuc te zien is. Wel was dit laatste exemplaar veel groter.282 

Voorts is een kleine kast gevonden waarvan de zijden weer de bekende verdeling in latten en 
verdiepte panelen laten zien (cat.nr. 40; afb. 166). De voorzijde van dit exemplaar had twee 
deurtjes met houten scharnieren en ijzeren sluitwerk.283 Boven deze deuren is de voorzijde van 
een lade bewaard. Van eenzelfde opbouw - onder twee deuren en boven een lade -, maar iets 
groter van formaat was een kast beschreven in de opgravingsverslagen van de negentiende 
eeuw.284 Van één kast, opgehangen in vertrek 1 op de bovenverdieping van de Casa a graticcio 
(cat.nr. 35; afb. 156), is slechts het achterpaneel behouden, waardoor men de oorspronkelijke vorm 

Zie appendix 1 27-9-1928 h 1,17 m , br 0,60 m en diepte 0,47 m Dne andere, verloren kasten waren misschien ook van dit 
type zie appendix 1 2-11-1933,10-2-1938,18-3-1938 
Cf Holwerda 1931, 31 en 1933, 68, Budde 1940, 18-19 Kat 16 en 63 Abb 8, Liversidge 1955, 64-66, Richter 1966, 116 en fig 
586 
Falanga 1981 geeft een samenvatting van de discussie met betrekking tot het zogenaamde 'kruis' van Herculaneum en het altaar 
dat in hetzelfde vertrek zou zijn gevonden Bovendien heeft Falanga een uitgebreide bibliografie opgenomen, cf voorts Jashemski 
1987, 42 fig 16 (twee afgietsels van planken uit Boscoreale), De Kind 1990, zie voorts de bibliografie bij cat nr 39 Opvallend is 
overigens dat De В ray ne (1944, 287-302) reeds een juiste reconstructie heeft gemaakt van het zogenaamde kruis als kastplank 
Het meubel noemt hij (1944, 305) een 'comune armadio' 
Het betreft de sarcofaag van Τ Flavius Trophimas, Museo Nazionale Romano ìnv 184, cf Budde 1940, 17 Kat 14 en Abb 7, 
Giuliano 1981, 148-150 no II 44 (datering ten tijde van Traianus), Amedick 1991, 115, 149-150 Kat 173 en Taf 117 Deze 
vergelijking is ook gemaakt door De Bruyne (1944, 305) 
Zie appendix 1 22 maart 1934 
Cf Fiorelh 1873, 11, Budde 1940, 29 
Zie voor kasten met sloten ook Dig (Ulpianus) 32 1 52 9 
Zie appendix 1 14-5-1869 
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alleen maar kan raden. Op eenderde van de hoogte van dit paneel zit een horizontale lat die er op 
wijst dat de kast onderin een lade had. 

Een nu verloren, erg smalle kast met twee deuren (h. 1,02 m.; br. 0,35 m. en diepte 0,25 m.) 
wordt beschreven in de opgravingsdagboeken van Herculaneum.285 Een ander exemplaar, dat 
ongeveer de maten had van een modern buffet, is weliswaar verloren, maar uitgebreid beschreven 
in de opgravingsverslagen.286 Zowel de geconserveerde als de verloren exemplaren wijzen erop 
dat in Herculaneum veel verschillende kastvormen bestonden. Dat er sinds het begin van de opgra
vingen nog veel meer (fragmenten van) kasten zijn gevonden, blijkt ook uit de frequente vermel
ding van segmenten van benen scharnieren in de logboeken (zie appendix 1). 

De bewaarde afgietsels van kasten te Pompeii (zie appendix 3) vertonen slechts geringe 
overeenkomsten met de houten exemplaren van Herculaneum. Steeds terugkerende kenmerken in 
beide plaatsen zijn raamwerken met daarin verdiepte panelen, scharnieren uit bot en geprofileerde 
lijsten.287 In hun afmetingen wijken de afgietsels af van de kasten in Herculaneum, met uitzon
dering van de twee hierboven reeds genoemde exemplaren. Voorbeelden van deze afgietsels zijn de 
kast in de Casa di Cerere (I 9, 13; afb. 183-184 en 200 E-G), het grote exemplaar in het atrium 
van de Casa dei Ceii (16, 15; afb. 181 en 200 B-C) en de voorbeelden in het peristylium van de 
Casa di Iulius Polybius (IX 13, 1-3; afb. 199).288 Van een grote kast, gevonden in het atrium van 
de Casa del fabbro (I 10, 7) in Pompeii is geen afgietsel gemaakt, maar er is een uitgebreide 
beschrijving bekend. In dit meubel waren in het raamwerk van de twee deuren geen panelen maar 
roosters aangebracht. Onder de deuren zat een raamwerk met vier verdiepte panelen. De bovenrand 
van de kast was geprofileerd.289 De diversiteit kan nog worden uitgebreid met een afbeelding van 
een kast op een wandschildering met eroten als schoenmakers uit de Casa dei cervi te Hercula
neum. Deze kast met twee in panelen verdeelde vleugeldeuren staat op een basis die doet denken 
aan de banken uit Herculaneum: twee, aan de voorzijde S-vormig gebogen steunen schragen de 
kastbodem (zie § 3.4.1).290 

Hoewel de bewaarde kasten slechts een zeer klein gedeelte vormen van alle bergmeubels in 
Herculaneum, kan men op basis van dit materiaal toch vaststellen dat er een grote variatie aan 
staande en hangende, met deuren afsluitbare meubels bestond. Dit wijst er op dat er kleine werk
plaatsen zijn geweest met een produktie die afhankelijk was van de persoonlijke wensen van 
opdrachtgevers. Aanwijzingen voor serieproduktie zijn er niet. Overeenkomende vormen kunnen 
afkomstig zijn uit eenzelfde werkplaats of een meer verbreid type vertegenwoordigen. 

Naar hun Latijnse naam, armarium, te oordelen werden kasten oorspronkelijk gebruikt om 
gereedschappen {arma) in op te bergen, waarvan ook de schriftelijke bronnen gewagen.291 De 

Zie appendix 1 17-2-1928 
Zie appendix 1 17 en 22-11-1939 (Casa dei due atn) 
Grodde (1989, 150) noemt de constructie met panelen 'Rahmenbauweise' 
Voor de kast in de Casa dei Ceii cf Budde 1940, 15 Kat 5 hij geeft als afmetingen hoogte 1,80 m, lengte 1,70 m en diepte 
1,00 m , voorts Casa del Menandro, cf NSc 1929, 420 en Budde 1940, 15 Kat 6-9 hoogte 1,00 m, lengte 0,5 m, diepte 
0,38 m , vergelijk ook hier appendix 3 Voor de kasten in de Casa di Iulius Polybius cf De Francisas 1988, 21 'Sotto il portico 
orientale erano quattro cassoni о armadi lignei, dei quali si è potuto recuperare sia l'aspetto col sistema del calco in gesso, sia 
alcuni elementi applicati in bronzo (serrature, anelli) e in osso lavorato (rivestimenti di cerniere) Essi contenevano vasellame di 
vetro e di argilla e, cosa più importante, il sigillo con il nome di С Iulius Philippus ' 
Elia 1934, 292-293 en fig 13, Budde 1940, 14-15, Feilem Maj (1940, 48) De hoogte is 2,20 m en de breedte 1,38 m Wellicht 
werd een dergelijk rooster in een deur aangeduid met de term clalkrala 'voorzien van een rooster', die Vitruvius (4 6 6) geeft (cf 
Fensterbusch 1991, Anm 242, naar een emendatie van Krohn) Uit het archiefmateriaal met betrekking tot de opgraving van 
Pompen blijkt dat vaker holtes zijn gevonden die het hout van kasten na vergaan had achtergelaten in het vulkanisch materiaal 
Soms heeft men hiervan ook de maten genoteerd, zoals bij twee kasten gevonden in de Casa di Epidius Rufus (IX 1, 20) op 16 en 
19-2-1866 (Giornale dei soprastanti) hoogte 2,30 m , breedte 1,50 m, diepte 0,50 m, cf Dwyer 1979, 65, note 14 en 15, zie ook 
Pompen, Casa del criptoportico (I 6, 2) tegen de oostwand van het atrium werd een kasl gevonden met ingelegde ruiten van bot, 
h χ br χ d 1,00 χ 0,50 χ 0,38 m, cf NSc 1929, 422 Voorts noemt Budde (1940, 16 Kat 10-11) nog twee afgietsels van 
zijwanden van kasten in het Antiquarium te Pompen, die wij niet hebben kunnen traceren Vermoedelijk zijn deze in de Tweede 
Wereldoorlog verloren gegaan 
Museo Nazionale Napels inv 9179, cf Budde 1940, 22 Kat 22 en ρ 65 Abb 12, Richter 1966, 81 en 111 en fig 420, Tran Tam 
Tinh 1988, 63 no 18 met bibliografie 
Cato, Agr 11 31, PI, Capt 918 Cf Budde 1940, 3 
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teksten noemen de meubels verder als bergruimten voor allerlei voorwerpen als kleding, voedsel, 
geld, gereedschappen, toiletartikelen en boeken.292 Met de term armarium werden waarschijnlijk 
ook rekken (zie § 3.5.3) aangeduid. 

Over de oorsprong van de kast als bergmeubel is in de archeologische literatuur een discussie 
gevoerd, die zich heeft toegespitst op de vraag of de kast een Romeinse uitvinding is. In hun 
argumentatie gebruiken voor- en tegenstanders telkens hetzelfde type archeologische bronnen: de 
afgebeelde bergmeubels op terracotta plaquettes uit de vijfde eeuw v.Chr. uit Lokroi Epizephyrioi. 
Sommige auteurs hebben gemeend dat hierop kasten zijn weergegeven, waaruit te concluderen zou 
zijn dat dit type meubel in de Griekse wereld zou zijn ontstaan. Momenteel wordt algemeen 
aangenomen dat dit geen kasten zijn, maar kisten, bergmeubels dus die van bovenaf met een deksel 
te openen zijn. Aan de voorzijde van deze meubels zitten geen deuren, maar decoratieve 
panelen.293 Om het bestaan van kasten vóór de Romeinse tijd aan te tonen noemt E.G. Budde 
(1940, 34-41) Egyptische kisten of schrijnen voor godenbeelden die in processies rechtop werden 
meegedragen. Dit moet echter worden opgevat als een lokaal gebruik in de Fayum en omgeving; 
de meegedragen schrijnen hebben geen invloed gehad op de ontwikkeling van de Romeinse 
kast.294 Van belang is ook dat uit het klassieke Grieks geen woord bekend is voor kast. Vermel
denswaard is ook dat een van de benamingen voor kast in het moderne Grieks, 'armari, ontleend 
is aan het Latijn. 

Kasten lijken pas te zijn ontstaan in de tweede eeuw v.Chr. Voor een eventueel ontstaan in 
hellenistisch Griekenland zijn geen aanwijzingen.295 De grote hoeveelheid kasten in Herculaneum 
en Pompeii geeft aan dat zij die gemeend hebben dat dit meubeltype in de Romeinse tijd nog niet 
veel gebruikt werd, ongelijk hebben.296 Tevens blijkt hieruit dat kasten al in de eerste twee
honderd jaar van hun bestaan bijzonder populair zijn geweest. 

3.5.2 Aediculae 

De vier houten aediculae hebben het uiterlijk van een Etruskisch-Italische tempel. Op een podium 
is een kleine cella met twee antenzuilen geplaatst (afb. 137-147). Dergelijke zuilen zijn bij drie 
aediculae bewaard; in cat.nrs. 29 en 30 (afb. 142, 147) hebben deze twee tori aan de bases en zijn 
ze gecanneleerd, bij cat.nr. 28 (afb. 138) ontbreekt de basis en zijn de zuilen glad. In alle drie de 
stukken dragen de zuilen Korinthische kapitelen. Bij één huisaltaar zijn deze uitgevoerd in marmer 
met daarop nog sporen van rode beschildering (cat.nr. 30). Bij de andere twee zijn de kapitelen van 
hout.297 Drie exemplaren hebben een fronton als bekroning.298 De aedicula in de Casa del 
sacello di legno wordt daarentegen bekroond door een gedecoreerde horizontale lijst (afb. 143). De 

Kleding: Hieronymus, Epistulae 22.32; Plin., Nat. 29.101; voedsel: PI., Capt. 918; geld: Cic, Clu. 64.179 en Cael. 21.52; PI., 
Epid. 308; gereedschappen: Isid., Orig. 15.5.4 Armarium locus est ubi quarumque artium instrumenta ponuntur. (armarium is een 
plaats waar gereedschappen van alle beroepen worden neergelegd), toiletartikelen: PI., Men. 531, SHA (Vopiscus), Tacitus 8.1; 
zie voorts § 5.5.4. 
Budde (1940, 9-12) noemt ze kasten, en plaatst het ontstaan ervan in de vijfde eeuw v.Chr., evenals Laser (1968, 68); de interpre
tatie als kisten vinden we bij: Quagliati 1908, 226-227; Richter 1926, 92-93; Pritchett 1956, 222-224, Richter 1957, Richter 1965, 
111; Richter 1966, 82 en fig. 386-389; Prückner 1968, 51 en 85; Brümmer 1985, 76 en Anm. 334. Cf. ook Reincke 1935, 500. 
Zie voor deze kisten ook Parlasca 1991, 117-123. 
Cf Richter 1926, 144 en 1957, 423. De oudste teksten waarin het woord voorkomt zijn: PI., Capt. 918; id., Epid. 308-309; id., 
Men. 531-532; Var., L. 5.128. Dit duidt erop dat het meubel al in de tweede eeuw v.Chr. in gebruik moet zijn geweest Richter 
(1966, 79-81 en 115-116) pleit voor het ontstaan tijdens het hellenisme, doch hiervoor zijn geen aanwijzingen. 
Cf. Reincke 1935, 501: 'Eigentliche Schränke im heutigen Sinne sind dagegen auch fur die romische Zeit nicht nachzuweisen.' 
Feulner 1930, 13 en 1980, 15: 'Die Kastenmöbel spielten im Altertum eine nebensächliche Rolle, weil sie unnötig waren.' 
Bij de gemetselde huisaltaren in Pompeii zijn de zuilen in het algemeen van de Dorische orde, maar hebben veelal een basis en, 
zoals Boyce (1937, 14) het uitdrukt: 'do not conform strictly to the canonical type; in a few instances they are of a more 
ornamental form resembling Corinthian.' Boyce noemt vier exemplaren met Korinthische kapitelen: in de huizen VI 2, 22 (Boyce 
1937, 44 nr. 142 en pi. 35.2); VI 7, 3 (Boyce 1937, 47 nr. 160 en pi. 6.3); VI 15, 2 (Boyce 1937, 54 nr. 211 en pi. 30.2); Boyce 
1937, 81-82 nr. 402 en pi. 9.1. 
Bij cat.nr. 27 (afb. 137) is alleen dit element bewaard. 
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zuilen en het balkwerk in dit exemplaar maken de relatie met de andere aediculae echter duidelijk. 
Deze variant zonder fronton komt eveneens voor in Pompeii, bij twee gemetselde aediculae.299 

De cella van twee aediculae (cat.nrs. 28 en 29; afb. 138, 142) kon worden afgesloten door twee 
vleugeldeuren.300 Vermoedelijk bezaten ook de andere huisaltaren deuren. Niet bewaard is een 
houten aedicula die slechts eenmaal wordt vermeld door Maiuri (194IA, 401, nota 19); deze zou 
zijn gevonden op de bovenverdieping van huis V 11 in Herculaneum. 

De aediculae zijn alle vakkundig uitgevoerd, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in de 
afwerking van de celladeuren en de frontons, die steeds voorzien zijn van geprofileerde lijstjes. 
Ook de kapitelen laten zien hoe goed de schrijnwerkers hun vak verstonden. Het uiterlijk heeft aan 
Orr (1978, 1585) een waardeoordeel ontlokt: 'The overall effect of these wooden house shrines is 
one of traditional grandeur without omamental embellishment. They contrast sharply with the 
brilliant mural decoration which occasionally surrounds them.'301 Het is maar de vraag of ze in 
de oudheid, voorzien van kleur - op te maken uit de rode kapitelen in cat.nr. 30 - of houtmozaïek -
in cat.nr. 29 - en met het houtsnijwerk nog volledig intact, niet juist een kleurrijke indruk hebben 
gewekt die niet uit de toon viel bij de overige inrichting en decoratie van het vertrek of die 
misschien juist contrasteerde met de omgeving op een geheel andere wijze dan Orr veronderstelt. 
Hoewel er in hoofdvorm overeenkomsten zijn, laten de vier voorbeelden te Herculaneum al zien 
dat er een grote variatie in details mogelijk was.302 

Alle aediculae zijn na hun vondst gereconstrueerd en verstevigd met houten of metalen 
elementen. Bij het exemplaar uit de Casa del salone nero (cat.nr. 30) is dit oude draagstel in 1987 
vervangen door plexiglas. Bij de aedicula in de Casa del sacello di legno (cat.nr. 29) zijn delen 
aangevuld. 

Vergelijkbare stukken in hout zijn er buiten Herculaneum niet, maar gemetselde aediculae in 
Herculaneum en Pompeii vertonen er grote gelijkenis mee. In vele woningen in deze steden 
vormden huisaltaren een vast element van de inrichting. Soms waren dit eenvoudige nissen, 
uitgespaard in de wand, waarvan de functie duidelijk is door een schildering in en rond de nis 
(slangen, goden e.d.); soms zijn het gemetselde elementen in de vorm van een klein tempelfront 
die in de architectuur zijn opgenomen. G.K. Boyce, die in 1937 een catalogus heeft samengesteld 
van de huisaltaren in Pompeii, achtte twee elementen gemeenschappelijk voor alle altaren: 'the 
representation of the images of the gods to be worshipped in them and the provision for sacrifice 
before these images' (Boyce 1937, IO).303 De houten aediculae in Herculaneum voldoen in ieder 
geval aan het eerste kenmerk (zie § 5.5.4), er zijn echter geen aanwijzingen voor het tweede. Er 
werd wellicht gebruik gemaakt van verplaatsbare arulae, zoals Fröhlich (1991, 21) voorstelt met 
betrekking tot nissen waar geen voorziening voor het brengen van offers is gevonden. 

Het exemplaar in de Casa del sacello di legno heeft een onderbouw in de vorm van een 
gewone kast; in de aedicula werden beeldjes van goden teruggevonden, waaronder een bronzen 
beeldje van Hercules en een marmeren beeldje van een godin, wellicht Venus.304 De onder- en 
bovenbouw zijn van elkaar gescheiden door een sterk naar voren springende geprofileerde lijst met 

Deze zijn opgenomen in de catalogus van Boyce 1937, 74 nr 343 en 81-82 nr 404 (pi 34,3) De eerstgenoemde in huis VIII 2, 
16, de laatste in huis IX 2, 26 
Isididorus van Sevilla (Ong 15 7 4) heeft het over dit type deuren Sed fores dicuntur quae foras, valvae. quae intus revolvuntur, 
et duplices conplicabilesque sunt (Fores worden de deuren genoemd die naar buiten toe opendraaien, valvae de deuren die naar 
binnen toe open draaien, en die dubbel en vouwbaar zijn ) Een passage waann sprake is van de gesloten deuren in een huisaltaar 
is Prop 4 3 53 
Dit is zonder bronvermelding nagenoeg letterlijk vertaald door Dubourdieu 1989, 72 De houten aediculae in Herculaneum zijn 
kort behandeld door Orr 1980, 128-130, 194-199, nrs 17, 23, 26 en 30 
In dit verband is nog een meubel vermeldenswaard waarvan de vorm niet is beschreven, maar dat door de vondst van een groot 
aantal godenbeeldjes wellicht als huisaltaar dienst deed zie appendix I 24-9-1928, 4-10-1928, 9 en 17-11-1928 
Voor de aediculae in Pompen zie Boyce 1937, 10-17, Boyce (1937, passim) bespreekt dne verschillende types die in Pompen 
zijn gevonden, evenals Orr 1978 en 1980, Fröhlich 1991 behandelt de geschilderde, cf voorts Hug 1925, 794-795, Saglio 1877, 
92-95 Orr (1980, 193-202) geeft in zijn Corpus В ook alle niel-houten huisaltaren in Herculaneum 
Zie voor de inhoud van het meubel appendix 1, de opgravingsverslagen van 17 en 19 maart 1934 Zie voorts voor dit meubel ook 
Mols 1993A, 14-17 

60 



daarboven een vlakke rand, waarop in houtmozaïek een soort meanderband is gelegd. Vermoedelijk 
kwam een dergelijke decoratie vaker voor; we zien deze eveneens in het gemetseld en gestuct huis-
altaar in het atrium van huis IX 1, 7 te Pompeii.305 Hoewel tot nu toe maar één exemplaar van 
de combinatie kast-aedicula is gevonden, zijn er twee argumenten aan te voeren, waardoor is aan 
te nemen dat dit type meubel veel vaker voorkwam. Allereerst zien we een vergelijkbaar exemplaar 
afgebeeld op een wandschildering in de predella van de oostwand van vertrek q in de Casa dei 
Vetti in Pompeii (afb. 8). Ook in dit meubel staat onderin vaatwerk en staat bovenin een beeldje 
van Venus.306 Bij de twee voorbeelden uit archeologische context sluit een passage in het 
Satyricon van Petronius (29.8) aan, die luidt: Praeterea grande armarium in ángulo vidi, in cuius 
aedicula erant lares argentei positi Venerisque signum marmoreum et pyxis aurea non pusilla ... 
(Bovendien zag ik in een hoek een grote kast en in de aedicula daarvan stonden zilveren Lares, 
een marmeren beeld van Venus en een gouden pyxis, niet eens zo een kleine). Het is duidelijk dat 
een deel van de kast die in deze passage wordt genoemd, dienst deed als huisaltaar.307 Het feit 
dat Petronius hier zonder nadere toelichting een aedicula noemt, lijkt een aanwijzing voor de 
algemene bekendheid van dit soort meubels. Het is dan ook plausibel dat de kast in Herculaneum 
een voorbeeld is van een algemeen verbreid meubel. Het multifunctionele karakter van de Hercula-
nensische kast is wellicht te verklaren uit het oogpunt van economisch ruimtegebruik. Ze stond 
opgesteld in een vrij klein vertrek, dat tevens plaats moest bieden aan een kleine ronde tafel en een 
bed. Ook de overige houten aediculae hebben misschien een dergelijke onderbouw gehad, al dan 
niet vast er mee verbonden. Wanneer we bedenken dat de onderbouw van het meubel in de Casa 
del sacello di legno in de hoogte 94 cm. mat en dat de bases van gemetselde aediculae te Pompeii 
ongeveer 1 meter hoog waren,308 kan een dergelijke hoogte ook worden verondersteld voor de 
huisaltaren waarvan geen basis bewaard is gebleven. Het centrum van de aedicula lag aldus op 
ooghoogte. Als alternatief voor een onderbouw in de vorm van een kast zou men kunnen denken 
aan een opstelling in een nis of op een plank die aan de wand is bevestigd. Hiervan is uit Pompeii 
een gemetseld voorbeeld bekend in huis VI 15, 23.309 

In de moderne tijd worden huisaltaren meestal aangeduid met de term lararium.310 Wanneer 
we de teksten waarin duidelijk sprake is van huisaltaren, nader bekijken, blijkt de term eigenlijk 
niet juist te zijn. Slechts één keer zou het begrip lararium kunnen wijzen op een huisaltaar; in een 
glosse, wellicht uit de late oudheid of vroege middeleeuwen wordt de vorm namelijk niet nader 
gespecificeerd en is niet duidelijk of hier een vertrek of een huisaltaar wordt bedoeld.3" In de 
overige, oudere teksten duidt het begrip lararium steeds op een vertrek in een woning of 
paleis.312 De term kan daarom beter worden vermeden, wanneer een huisaltaar is bedoeld. Wel 

Cf. Boyce 1937, 79 nr. 381 en pi. 6.1. 
Cf. Mau/Kelsey 1902, 333; Richter 1926, 143 en fig. 340, Budde 1940, 21-22 Kat. 21 en 64 Abb. 1; Richter 1966, 81 en fig. 419 
(zij acht de kast ten onrechte hellenistisch); Moormann 1988, 185 cat. 217/9 
De tekst is al eerder in verband gebracht met dit meubel in Herculaneum: Budde 1940, 13; Maiuri 1945, 155-156; Richter 1966, 
115; cf. ook Orr 1978, 1576 en Fröhlich 1991, 26; het verband wordt niet gelegd door Dubourdieu 1989, 74. In noot 129 
vergelijkt Orr (1978) de passage bovendien met een afbeelding in de askist van Simpelveld in het Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiden: Ά Roman sarcophagus in the Leyden Museum has a good representation of a cupboard household shrine executed in low 
relief on the inside face of the sarcophagus'. Er is echter geen enkele aanwijzing voor dat een van de daar afgebeelde kasten een 
huisaltaar is (zie alhier afb. 10). 
Cf. Boyce 1937, 14. 
С Boyce 1937, 56 nr. 219 en pi. 15, 1 en 2. 
Cf. bijvoorbeeld Boyce 1937, passim; Orr 1978 en 1980, passim. 
Scholiast op Verg., A. 12.199 (cf. Thilo/Hagen 1887, 524)· Dm sacrano ditis fnferorum dial secreta, quae nominan non 
possunt et sacrarium est locus, ubi praecluduntur quae nolumus proferre, ut in templis, et donaria, ubi dona reconduntur et 
larario, ubi Lares Penates habitant. 'Sacrano van de onheilspellende god van de onderwereld. Hij duidt op de geheimen van de 
onderwereld, die niet kunnen worden benoemd. Sacrarium is een plaats waar datgene wordt opgesloten dat wij niet willen tonen, 
zoals in tempels; donaria waar geschenken worden opgeborgen en larario, waar de Lares en Penates [huisgoden] wonen.). 
Volgens Thilo/Hagen (1887, XII) hebben we hier te maken met de 'grammatici incerti glossae ad Vergili Aen XII pertinentes, 
quas Barthius adversar. XXXIII 13 ex codice quodam 'antiquissimo' edidit'. De precieze datering van de glosse is dus onbekend 
De glosse is niet opgenomen in het Corpus Glossariorum Latinorum. 
SHA (Lampndius), Alexander Severas 29.2; id. 31.4-5; SHA (Vopiscus), Tacitus 17.4 
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komt de term aedicula voor in de betekenis van huisaltaar.313 Wij sluiten ons daarom aan bij 
P. Boyancé (1952, 112) en A. Dubourdieu (1989, 73) die pleiten vóór het gebruik van de term 
aedicula wanneer het Romeinse huisaltaren betreft.314 Th. Fröhlich (1991, 25-26) maakt geen 
keuze tussen de verschillende termen, hoewel hij eveneens vaststelt dat lararium en ook sacrarium 
eerder op vertrekken dan op een meubel of nis lijken te slaan.315 P. Stuart heeft aangetoond dat 
het begrip aedicula ook een nis kan aanduiden.316 Daarom is het aannemelijk dat de klassiek-
Latijnse term voor alle huisaltaren - zowel vrijstaande, tempelvormige exemplaren als nissen, 
omgeven door schilderingen - aedicula was. 

De aediculae in Herculaneum behoren tot een groep bergmeubels uit de oudheid die alle 
gekenmerkt worden door een gevelvormige bekroning. Behalve huisaltaren behoren hiertoe ook 
kasten waarin men voorouderportretten opstelde,317 kasten waarin de keizerlijke wetten en ver
ordeningen, de zogenaamde notitia dignitatum bewaard werden,318 Joodse thorakasten319 en 
vroeg-Christelijke bijbelkasten.320 Tenslotte noemen we een wandschildering in de Casa delle 
nozze di Ercole te Pompeii (VII 9, 47) waarop een miniatuurheiligdom op een baar is weerge
geven.321 De overeenkomst in vorm heeft te maken met de cultische of religieuze functie van al 
deze meubels. Over de oorsprong van de aediculae weten we weinig. Het is onduidelijk of ze 
typisch Romeins waren of ontleend zijn aan de Griekse wereld. Er zijn wel hellenistische bronnen 
die duiden op huiscultus, maar de vorm waarin deze plaatsvond, is niet bekend. Wel zijn onder 

"3 Cic, Dom 136, Dig (Paulus) 48 13 11 1, luv 8 108-112, Petr 29 De term aedicula komt ook voor in een aantal inscripties 
CIL II 1980 (Adra, Spanje) Lar(es) et gemum cum aedicula (Lares en genius met aedicula), CIL III 161 (Beit-Mîn, Syné), CIL 
VI 212 (Rome), CIL XIII 7335 (Heddemheim, Duitsland) Gemum cum edículo et ara (Genius met aedicula en altaar); Stuart 
(1981, 53-55) interpreteert de aedicula die in deze inscripties wordt genoemd als een kapel of tempel met daarbij een altaar 
Onzes inziens duidt de term aedicula hier op vormen zoals in Herculaneum gevonden zijn met daarbij een los altaar In Tib 
1 10 20 wordt een aedicula omschreven als kleine aedes stabal in exigua ligneus aede deus (in een klein heiligdom stond 
een houten godheid) Ook de term sacrarium bij Cicero, Ver 2 4 27 en Dig (Ulpianus) 18 9 2 wordt wel ш verband gebracht 
met een huisaltaar, maar ook dit kan beschouwd worden als een vertrek en niet als een meubel (cf Dubourdieu 1989, 65 en 71, 
Fröhlich 1991,26) 

314 Volgens Orr (1978, 1576) duidt het woord aedicula slechts op een van de typen huisaltaren Een dergelijke verfijning van de 
betekenis lijkt echter erg vergezocht 

315 Zie voor de goden die in huisaltaren werden vereerd de recente studie van Fröhlich (1991, 22-26 met bibliografie) 
316 Stuart 1981, 54 Cf ook Fishwick 1993, 238 
3" Cf Budde 1940, 46-49 en Abb 44-48 het zijn alle afbeeldingen op giafrehèfs van een aedicula met een buste in was van de 

gestorvene, deze aediculae zijn voorzien van deuren Een belangrijke schriftelijke bron hiervoor is Plinius, Nat 35 6 Aliter apud 
maiores in atrus haec erant, quae spectarentur, non signa extemorum artificum nee aera aut marmora expressi cera vultus 
singulis disponebantur armants (Anders stonden bij onze voorouders tn de atria deze zaken zo opgesteld, dat ze gezien konden 
worden, dit waren geen beelden van buitenlandse kunstenaars, noch van brons, noch van marmer in was gedrukte gezichten 
stonden er, elk in hun eigen kast ) Andere schriftelijke bronnen gebruiken het werkwoord aperire (openen) in verband met 
imagines Dit woord moet duiden op de kasten waann de beelden stonden, die kennelijk bij speciale gelegenheden werden 
geopend Teksten waann dit voorkomt, zijn SHA (Vopiscus), Tacitus 19 6 Tantum Mud dico senatores omnes ea esse laetitia 
elatos ut ¡n domibus suis omnes albas hostias c<a>ederent, imagines frequenter aperi<r>ent, albati sederent, convivía sumptuo-
siora praeberent, anliquitatem sibi redditam crederent (Ik zeg alleen dit alle senatoren waren zó uitgelaten van blijdschap dat ze 
in hun huis alle witte offerdieren doodden, dikwijls de kasten met voorouderbeelden openden, in witte gewaden zaten, heel 
kostbare maaltijden organiseerden, en meenden dat de oude tijden voor hen waren teruggekeerd), Cic, Sul 31 88 Domus ent, 
credo, exornata, apenentur maiorum imagines, ipse ornatum ас vestitum pnstmum recuperabit (Zijn huis zal, meen ik, versierd 
zijn, de schrijn met voorouderportretten zal worden geopend, hijzelf zal zijn vroegere luister en kledij terugkrijgen ), Sen , Contr 
7 6 10 Indien fatum diem, aperiri ¡übet maiorum imagines, cum maxime tegendae sunt (Hij kondigt een feestdag aan, beveelt de 
kasten met voorouderbeelden te openen, terwijl ze juist dicht moeten blijven ) De kasten met imagines stonden waarschijnlijk in 
het atrium, zoals de genoemde tekst van Plinius aangeeft Andere getuigenissen hiervoor zijn Sen, Ben 3 28 1-3, Sen, 
Consolano ad Polybium 14 3, Mart 2 90 5-6, id 4 40 1-4, V Max 5 8 3 

318 Cf Wendel 1943, 278-281 en Wendel 1946, 1-12 (vanaf 390 η Chr onder Diocletianus) 
3 , 9 Cf Budde 1940, 41-46 en Abb 30-42, Wendel 1950 
320 Op het mozaïek in het mausoleum van Galla Placidia in Ravenna liggen de codices van de vier evangelisten in een kast met 

geveldak (eerste helft vijfde eeuw ν Chr, cf Budde 1940, 23-24 Kal 24, Blanck 1992, 94 Abb 66), afbeelding op een miniatuur 
in de Codex Amiatinus (zesde eeuw η Chr ) in het Cistercienserklooster S Salvatore di Monte Armata bij Siena, zie Budde 1940, 
22-23 Kat 23 en Abb 13 Verder zijn er overeenkomsten tussen de aediculae en een lokale groep funeraire monumenten in de 
vorm van prostyle tempeltjes uit Lilybaeum Hienn zijn steeds scènes geschilderd waann één persoon aanligt tijdens het eten Ze 
worden gedateerd in de eerste eeuw η Chr, cf Gabnci 1929, 42^*9, Tamburello 1981, 38 en 39 fig 4 

321 Cf Della Corte 1924, 92-93 en tav I, Moormann 1988, 198 cat 254, Fröhlich 1991, 149 en Anm 895 en 896 met bibliografie 
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meer uit Priëne en Delos beeldjes van goden bekend die misschien in huisaltaren hebben 
gestaan.322 

Kusch (1960, 21) ziet de houten aediculae als voorlopers van de renaissancekasten met zuilen. 
Hoewel er zeker overeenkomsten bestaan, sluiten de jongere vormen eerder aan bij renaissance-
bouwkunst, waardoor een indirecte beïnvloeding door de architectuur van de klassieke oudheid 
meer voor de hand ligt dan een directe door de aediculae, waarvan in de renaissance ook geen 
voorbeelden bekend waren. 

3.5.3 Rekken 

In Herculaneum zijn vier rekken in winkels bewaard gebleven (afb. 148-155). Ze zijn steeds 
verbonden met het muurwerk van de wand erachter. Drie ervan zijn bovendien opgehangen aan een 
vloerbalk van de eerste verdieping (cat.nrs. 31, 32 en 33; afb. 148-153) en tonen onderling grote 
overeenkomst in uiterlijk. In deze meubels is een aantal staanders op verschillende niveaus 
verbonden met horizontale latten die planken dragen. Op elk niveau was aan de voorzijde van de 
kast een plank op zijn kant gemonteerd met aan de bovenkant halfronde uitsparingen. Op de 
rekken legde men amforen waarvan de hals in de uitsparingen kon rusten. 

Het vierde rek (cat.nr. 34; afb. 154-155) rust op de vloer en heeft veel weg van een modem 
magazijnrek: twee staanders verbinden op zes niveaus horizontale latten die weer de verbinding 
vormen met de achterliggende wand. Deze horizontale latten droegen planken. Tussen de bovenste 
drie planken zijn met verticale tussenschotten zes compartimenten gevormd, in twee rijen van drie 
boven elkaar. 

De winkelrekken in Taberna IV 15-16 bleken door mijnschachten te zijn doorsneden.323 

Behalve in winkels zijn rekken eveneens aangetroffen in dienstvertrekken als keukens en voorraad-
kamers. Deze zijn evenmin bewaard gebleven.324 

Ook in Pompeii zijn aanwijzingen voor wandrekken. Een groot en kostbaar exemplaar moet 
gestaan hebben in de Schola armaturarum (III 3, 6) met steunen voorzien van kapitelen in hout
snijwerk dat verguld was.325 Minder uitgewerkt waren een rek in de ala van huis DC 5, 14 en in 
de zuidoosthoek van het atrium van huis DC 5, 18-21.326 In een winkel bij de Porta di Ercolano 
zijn eveneens rekken gevonden.327 M. de Vos (1977, 38-41) geeft verder een aantal voorbeelden 
van balkgaten in vertrekken met vierdestijls-schilderingen die gediend hebben voor het inlaten van 
wandrekken. Hoewel er slechts weinig rekken bewaard zijn, geven de vele notities in de opgra-
vingsverslagen van Herculaneum en Pompeii al aan dat dit type meubel in die steden veel 
voorkwam. Gezien het nut van dit soort meubels ligt het voor de hand dat ze een grote 
verspreiding hadden in de Romeinse wereld. Het is niet bekend of voor rekken een aparte naam 
bestond in de schriftelijke bronnen; waarschijnlijk werd ook voor dit type meubels de term 
armarium gebruikt (zie § 3.5.1). 

Cf hiervoor Barr-Sharrar 1988, 66 en 67 note 84 
Cf Maiun 1958, 434 
Zie appendix 1 7-2-1828 en van 7 tot 14-2-1828 (eerste verdieping van de Casa d'Argo, 13-5-1869 (waarschijnlijk eerste 
verdieping van de Casa dello scheletro), 9-6-1927 (eerste verdieping Casa dello scheletro), 23-4-1928 (Casa del tramezzo di 
legno), 24-11-1930 (Casa dei cervi, begane grond, vertrek 3), 22 en 30-4-1934 (Casa della gemma, vertrek 3), 16-8 en 29-9-1939 
(Casa del salone nero) Manin (1958, 260 en 472, nota 56) noemt bovendien nog een exemplaar met vier schappen in de Casa del 
mobilio carbonizzato, vertrek 7 
NSc 1916, 429-430 
IX 5, 14 opgegraven in juni 1878, cf NSc 1878, 181-182, IX 5, 18-21 cf Zevi 1964, 20 (citaat uit de 'Diari di scavo' van 23-7-
1878) 
Gevonden op 20-10-1770, cf Fiorelli 1860, 245 Andere voorbeelden uit Pompen zijn verschillende zogenaamde apothecae, onder 
andere die in de Casa di M Lucretius Franto (V 4 a, cf NSc 1901, 149) en in de Casa dei Quadretti teatrali (I 6, 11, cf NSc 
1929, 414) Ook in apothecae in een Villa rustica te Boscotrecase cf NSc 1921, 417 en 1922, 460 
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3.5.4 Kist 

De enige geconserveerde kist in Herculaneum heeft een eenvoudige, rechthoekige vorm (cat.nr. 41; 
afb. 167-171; 1. χ b. χ h. = 104 χ 63 χ 48 cm. = ca. З 2 χ 2 χ IW). Op twee steunen die de 
volledige breedte van de kist innemen, ligt de bodemplaat waaraan de vier zijden zijn bevestigd. 
Het vlakke deksel is aan de voor- en zijranden voorzien van deklatten die de zijden enigszins over-
kragen wanneer de kist gesloten is. Aan de achterkant zijn elementen bewaard van een houten 
schamierband, opgebouwd uit cylindervormige segmenten (zie § 4.7.2). Volgens de typologie van 
Griekse kisten die E. Brümmer (1985, 24 en 37-41) heeft opgesteld, kan dit exemplaar 
gerangschikt worden onder de 'einfache Kastenbau'.328 

Uit de opgravingsverslagen van Herculaneum blijkt dat op veel plaatsen kisten zijn gevonden, 
ook al zijn de beschrijvingen doorgaans summier. Dit geeft aan dat het type bergmeubel in 
Herculaneum bijzonder populair is geweest.329 Wanneer in de opgravingsverslagen maten worden 
gegeven, blijkt hierin grote variatie te bestaan; de bewaarde kist is een middelgroot exemplaar. 

Ook in Pompeii zijn veel resten van kisten aan het licht gekomen, waarvan soms maten 
bekend zijn. Voorbeelden hiervan zijn onder meer gevonden in de Casa del Menandro (I 10, 4) en 
in de Casa del criptoportico (I 6, 2-4).330 Heel apart is een kist verdeeld in negen vakken met in 
zeven daarvan steeds een glazen fles (unguentarium), opgegraven in de Villa В van Oplontis, die 
A. d'Ambrosio (1987, 176) aanduidt als 'quasi un beauty-case'. 

De Latijnse term voor kist is arca.m Soms worden in de schriftelijke bronnen details 
gegeven, zoals het feit dat een kist een slot heeft.332 Elders in het voormalige Romeinse rijk is 
onder andere een houten kist gevonden te Bradwell, Milton Keynes in Groot-Britannië. Het betreft 
hier een vrij klein exemplaar.333 Van het merendeel van de houten kisten is slechts het metalen 
beslag over. Hierop wordt in paragraaf 4.7.1 uitgebreider ingegaan. 

Kisten behoren tot de oudste meubelvormen die in het mediterrane gebied voorkwamen.334 

Over dit hele gebied zijn er veel overeenkomsten in vormen en constructies. Kisten kunnen 
beschouwd worden als een algemeen mediterraan meubel waarvan de vorm is afgeleid uit de 
functie.335 

Grodde 1989, 138-139 spreekt in dit geval van 'Kastentruhen' in tegenstelling tot de zogenaamde 'Stollenbauweise' waaronder 
de kisten met metaalbeslag gerekend moeten worden die in Herculaneum en Pompen veel zijn gevonden (zie § 47 I) Deze laat
ste techniek is zeer oud, ze komt al voor in Minoisch-Mykeense kisten, zoals de sarcofaag van Hagia Tnada, cf Laser 1968, 7 
Zie appendix 1 bij de volgende data tussen 1 en 7-2-1828 (bovenverdieping Casa d'Argo), begin maart 1828 (bovenverdieping 
Casa d'Argo), 9-3-1828, 5-5-1828 (bovenverdieping Casa d'Argo), eind september 1828 (bovenverdieping Casa d'Argo, groot 
exemplaar), 3-5-1928 (waarschijnlijk bovenverdieping Casa sannitica, 1 χ h χ br 1,00 χ 0,55 χ 0,55 m), 21-10-1929 (eerste 
verdieping Casa dei cervi), 14-2-1933 (eerste verdieping Insula Orientalis II 7), 31 maart en apnl 1934 (eerste verdieping Casa 
del sacello di legno, dne exemplaren), 14-1-1935 (Insula Onentalis I la), 4-1935 (Casa del rilievo di Telefo 1 χ h 0,25 χ 0,15 
m), 3-8-1936 {Insula Onentalis II 10), 1-9-1937 (eerste verdieping 19-22), 1-10-1937 (eerste verdieping V 19-22), 3-11-1937 
(eerste verdieping V 19-22), 6-11-1937 (eerste verdieping V 19-22, 1 χ h χ br 0,68 χ 0,45 χ 0,45 m ), 3-1938 (eerste verdieping 
Insula V 17, 1 χ h χ br 0,38 χ 0,20 χ 0,25 m), 20-8-1938 (Insula V 11), 10-10-1939 (eerste verdieping Casa del bicentenario, 
Ι χ h χ br 0,86 χ 0,68 χ 0,55), 2-6-1939 (Casa del salone nero, vertrek С), 16-11-1939 (Casa dei due atri, verdeeld in verschil
lende vakken, 1 χ h χ br 1,45 χ 0, 50 χ 0,80 m ), tenslotte kwam bij de opgravingen aan de zogenaamde Decumanus Maximus 
een kist aan het licht, cf De Francisas 1961, 325 

Casa del Menandro in vertrek 43 (cf Maiun 1932A, 210) 0,60 χ 0,30 m, ook het beroemde zilveren servies is gevonden in 
twee houten kisten (Maiun 1932A, 219) 0,80 χ 1,20 m en 1,50 χ 0,55 m , een kist met bronzen beslag (Машп 1932A, 246 en 
andere voorbeelden in nota 16) 1,50 χ 0,80 m , twee kleine kisten (Maiun 1932A, 457-459 en Tig 181 en 182) 0,70 χ 0,32 χ 
0,32 m (tegen de westwand van het peristylium, met slot en applieken) en 0,35 χ 0,24 χ 0,21 (oecus 11, met twee bronzen 
handvaten) Casa del criptoportico oostwand atrium 0,78 χ 0,55 χ 0,60 m , cf NSc 1929, 422-423 
De verschillende verkleinwoorden geeft Diomedes (Gramm Lat 1, 326) arca, arcula, arcella, arcellula , zie voorts Fest 23 
L en Isid , Ong 20 9 3 Voor meer passages zie de Thesaurus Linguae Latinae 
Bijvoorbeeld Tiün , Com 178, Verg, A 2 258-259, Petr 89 57, Claudianus, In Eutropium 192-196 
Cf Musty/Manning 1977, 331 fig 4 h χ Ι χ br 45 χ 37 χ 34 cm De verschillende elementen zijn met zwaluwstaarten aan 
elkaar verbonden Volgens Musty moet het stuk in de eerste of tweede eeuw η Chr gedateerd worden Een ander voorbeeld stamt 
uit een laat-Romeins graffe Aquincum, cf Burger 1984, 81 en 115 Abb 46 
Zie voor Griekse kisten Brümmer 1985, met uitgebreide bibliografie, voor Etruskische kisten Steingraber 1979, 70-71 
Cf Steingraber 1979, 123 
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3.6 De bibliotheek van de Villa dei papiri 

In de bibliotheek van de Villa dei papiri te Herculaneum stonden kasten voor boekrollen, waarvan 
bij recente onderzoekingen door medewerkers van de Soprintendenza Archeologica di Pompei nog 
resten zijn aangetroffen. Een van de weinige beschrijvingen van deze kasten is van de hand van 
Camillo Pademi, conservator van het museum in Portici. Deze schrijft in een brief, gedateerd 12 
december 1754, aan Thomas Hollis: 'As yet we've only entered into one room, the floor of which 
is formed of mosaic work, not unelegant. It appears to have been a library, adorned with presses, 
inlaid with different sorts of wood, disposed in rows, at the top of which were cornices, as in our 
times'.336 We moeten ons dit vertrek voorstellen als een kleine, rechthoekige ruimte van ongeveer 
2,65 χ 3,20 m. (ca. 10-12') met losse kasten voor boekrollen langs de wanden en midden in de 
kamer, waar men omheen kon lopen. Of de kasten deuren hadden, is niet bekend.337 Een soort
gelijke, vrijstaande kast is te zien op een reliëf in het Metropolitan Museum in New York, waarop 
een arts lezend naast een kast met boekrollen is afgebeeld (afb. 9). Deze kast heeft wel deuren.338 

De grote openbare bibliotheken hadden meestal muurkasten met planken die door deuren waren af 
te sluiten.339 Voorbeelden hiervan zijn de bibliotheken op het Forum van Traianus in Rome en in 
de Villa van Hadrianus in Tivoli, gereconstrueerd in het Museo della Civiltà Romana te Rome.340 

In Pompeii, huis VI 17, 41 (vertrek 18) dienden nissen voor het opbergen van boekrollen, zoals 
V.M. Strocka onlangs heeft aangetoond, hetgeen duidelijk maakt dat ook privé-bibliotheken 
voorzien konden zijn van muurkasten.3'" In tegenstelling tot de afsluitbare kasten, die een 
Romeinse uitvinding zijn, lijken muurkasten met planken voor boekrollen een langere geschiedenis 
te hebben. Wellicht moeten de vroegste voorbeelden ervan in de hellenistische tijd worden 
geplaatst. Zo had de bibliotheek van Eumenes II (197-159 v.Chr.) in Pergamon al nissen met 
schappen voor boekrollen.342 

3.7 Overeenkomsten in vorm 

Ondanks de verscheidenheid aan meubelvormen die in Herculaneum is vastgesteld, kunnen toch 
enige algemene karakteristieken worden gegeven die in verschillende meubelvormen voorkomen. 
Dit betreft allereerst constructieve elementen. Een constructie die zowel bij bedden als bij 

De hele brief is geciteerd in: Comparetti/De Petra 1883, 242. Cf voor de bibliotheek ook: bnef van Winckelmann aan Bianconi 
van 13 mei 1758· 'De' volumi antichi ne sono scavati più di ottocento, tutti trovati in una piccola stanza d'un palazzo d'una villa 
sotto '1 giardino degl'Agostiniani Scalzi à Portici. Questa stanza aveva scrinj attorno d'altezza poco più d'un uomo per cavarne 
libri con comodo, ed era spartita in mezzo de'scrinj d'istessa altezza con un passaggio fra mezzo.' (ed. Rehm/Diepolder 1952, 
356-357 Nr. 212; cf. Van Dolen/Moormann 1992, 183); cf. voorts Baiardi 1775, 445' 'Una stanza .. , a mio credere, doveva 
essere una pubblica, о pure privata biblioteca, stanteché in essa si rinvennero molte casse, quasi a foggia di scanzie disposte dalle 
quali si sono estratti da trecento papiri.' Cf voorts Bonucci 1835, 30, Ruesch 1908, 419, Longo Auricchio/Capasso 1987, 39-47; 
Blanck 1992, 158-160. 
Blanck 1992, 181 concludeert naar aanleiding van drie passages in de brieven van Cicero aan Atticus (4.4a, 4 5 en 4.8) dat de 
kasten in een van de bibliotheken van Cicero open waren. Vooral de laatste passage is in dit opzicht interessant: Nihil venustius 
quam illa tua pegmata, poslquam sittybae libros illuslrarunt. (Niets is mooier dan die [boeken-Jplanken van jou, nu etiketten de 
boeken sieren.' De pegmata duiden waarschijnlijk op open kasten. Kasten voor boekrollen werden ook beschreven met de term 
bibliotheca: Paul., Fest. 31 L; Dig (Ulpianus) 32 52.7 Eenmaal lijkt sprake te zijn van een ingebouwde kast voor boekrollen in 
een pnvé-bibhotheek: Plin., Ep. 2.17.8: Panen eius (se. cubiculi) in bibliothecae speciem armarium insertum est, quod non 
legendos libros sed lectitandos capii (In de wand van die slaapkamer is een kast ingevoegd met het uiterlijk van een boekenkast. 
Deze bevat boeken die niet zozeer eenmaal gelezen, als wel steeds herlezen dienen Ie worden.). 
Metropolitan Museum acc.nr. (1948) 48.76 1, cf Petersen 1900, 171-176 (identificatie als grafreliëf voor een arts); Budde 1940, 
19-20 Kat. 17, en 63 Abb. 9; Richter 1966, 116 en note 6 (bibliografie) en fig. 587-588, Amedick 1991, 135 Kat. 81 en Taf. 114, 
1 en 2. Zie over privé-bibliotheken voorts Blanck 1992, 152-160. 
Dig. (Ulpianus) 30.41.9 en 32.52.7. Cf. ook Budde 1940, 29-32; Wendel 1943, 267-281; Blanck 1992, 193-214. 
Cf. Blanck 1992, respectievelijk 196-198 met Abb. 101-102 en 201-205 met Abb. 108-111 
Strocka 1993, vooral 341-351 (vertrek 18 is ingetekend in Abb. 1 op p. 323), Strocka dateert de schilderingen in het vertrek in de 
jaren 40 van de eerste eeuw v.Chr.; cf. Moormann 1988, 220 
Cf. Wendel 1946, 7-8. 
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bergmeubels terugkomt, is het gebruik van raamwerken met losse panelen. Ofschoon hier een 
constructief voordeel voorop staat (zie § 4.6.2), heeft het decoratieve element wellicht ook een rol 
gespeeld, omdat grote vlakken hierdoor geleed worden. 

Daarnaast valt het gebruik op van overeenkomende decoratiemotieven, zoals geometrische 
figuren in houtmozaïek. Veelvuldig treedt het motief op van de meubelpoten in de vorm van 
dierpoten. In Herculaneum komt het voor bij de tafels en de banken, terwijl uit het vergelijkings
materiaal dat in de voorafgaande paragrafen is gegeven, blijkt dat dit een wijdverbreid fenomeen 
was in veel vormen van meubels en andere gebruiksvoorwerpen, zowel Griekse als Romeinse. Bij 
de Romeinse voorbeelden lijken verschillende eeuwenoude ontwikkelingen samen te komen. De 
wortels hiervan zijn waarschijnlijk in Egypte te zoeken. Al in de eerste dynastie worden farao's 
door dieren gepersonifieerd; voor de Nijldelta is dit een stier, voor Zuid-Egypte een leeuw.343 In 
poten van koninklijke zetels worden deze dierpoten verwerkt en ze symboliseren dan de farao zelf. 
De stierepoten raakten langzaam in onbruik en vanaf de vijfde dynastie werden alleen nog leeuwe-
poten in zetels verwerkt.344 Vanaf het Middenrijk is het modelleren van meubelpoten als 
dierpoten een algemeen gebruik.345 In de oriëntaliserende periode is dit gebruik via het Oosten in 
Griekenland en Magna Graecia terechtgekomen, waar het al snel populair moet zijn geworden.346 

E. Pernice (1927, 362) heeft in zijn recensie van het werk van Richter (1926) terecht opgemerkt 
dat het verschil tussen Egyptische en Griekse meubels met 'dierpoten' ligt in het meer naturalis
tische uiterlijk van de eerste - zowel de voor- als achterpoten zijn verwerkt - en het meer gestileer
de van de laatste. Dit pleit voor een overname van het Egyptische motief via het Oosten.347 Een 
extra stimulans werd wellicht gegeven onder Perzische invloed vanaf Alexander de Grote.348 We 
zien in de hellenistische tijd dierpoten als meubelpoten frequent voorkomen. In Romeinse meubels 
komen ze - behalve de al besproken vormen - ook voor in tronen en voetenbankjes.349 

Als een typisch Romeins fenomeen moet de toevoeging worden beschouwd van bustes van 
dieren of antropomorfe bustes op tafelpoten die zelf al de vorm van dierpoten hebben. In dit geval 
kunnen we, zoals we gezien hebben, wellicht spreken van een modeverschijnsel met een meer 
algemeen karakter van ca. 50 v.Chr. tot en met de regeringsperiode van Hadrianus (voor 
wandschilderingen), en tot in de vierde eeuw n.Chr. (voor meubels), met wellicht een onderbreking 
in de officiële, keizerlijke kunst van ca. 15 v.Chr. tot ca. 40 n.Chr. 

De vraag of bepaalde vormen of details een specifiek kenmerk waren van een bepaald atelier, 
moet onbeantwoord blijven. De voorwerpen zelf geven hierover geen uitsluitsel. 

Cf Schweitzer 1948, 18-20, Baker 1966, 20-23 en fig 1 (stierpoten uit Abydos, eerste dynastie), Kuhlmann 1977, 86-87, Metzger 
1985, 10-13 
Feulner 1930, 18 en 1980, 17, Schweitzer 1948, 21 en 27, Baker 1966, 21, 132, 143-144, Metzger 1985, 10-13 
Schweitzer 1948, 38 
Oosterse voorbeelden twee ronde tafels met vier poten die in hun geheel de vorm van leeuwen hebben, zijn gevonden in Pazyryk 
(permafrost) in het Altaigebergte, cf Rudenko 1948 en Grodde 1989, 125, voor dierpoten in Assyrische meubels cf Baker 1966, 
181-187 en fig 289-298, het beroemdste voorbeeld is de tafel op het relief met Assurbampal in het British Museum, inv 124920, 
cf Baker 1966, 190 fig 305 Dierpootvormen komen in Griekenland niet vóór de archaïsche tijd voor, cf Jahn 1990, 6 Anm 25, 
en 152-153 Zie voorts Reincke 1935, 503, Baker 1966, 261 Er zijn Gnekse voorbeelden van dierpoten in meubels in thronoi 
cf Richter 1926, 5-13, Richter 1966, 15-18 en fig 40-62 ('type I'), Richter 1966, 29-33 en fig 128-140 en 144 en fig 146-165 
('type IV), vouwkrukken cf Richter 1926, 40-41 en fig 109, 114, 118, 121, Richter 1966, 43-45 en fig 237-253, bedden 
(sporadisch) cf Richter 1926, 57-58 en fig 151, Richter 1966, 54-55 ('type Γ) en fig 290-291, voetenbankjes cf Richter 1926, 
73-74 ('type b') en Richter 1966, 50-51 ('type II') en fig 282-283, 286 Als vroege voorbeelden van het gebruik van dierpoten in 
meubels in Magna Graecia kunnen de afgebeelde thronoi dienen op de terracotta plaquettes uit Lokroi Epizephynoi (vanaf onge
veer 650 ν Chr, cf Orsi 1909, 421-427 en 463-469) In Etrune wordt het motief overgenomen tegen het eind van de zesde eeuw 
ν Chr Ze treden voor het eerst op m laat zesde-eeuwse voetenbankjes cf Steingraber 1979, 44-46 en 115-116 'Fussbanktyp 2b' 
Een uitzondering vormen de Gnekse zetels die zijn afgebeeld op Spartaanse heroenrehéfs, waar voor- en achterpoten in verwerkt 
zijn Deze moeten worden beschouwd als een lokale variant en zijn misschien direct afgeleid van Egyptische voorbeelden Zie 
voor deze reliefs Richter 1926, 10 en fig 14, Baker 1966, 263, Stibbe 1991 Zie voor dierpootvormen in meubels ook Kyneleis 
1969, 72-81 en 181-192 

Zie voor duidelijke vroege voorbeelden (ca 325 ν Chr ) Vollmoeller 1901, 368-373 
Tronen Richter 1926, 119-120 en fig 278-282, Richter 1966, 99-101 en fig 490, 498-504 Voetenbankjes Richter 1966, 103-105 
en fig 519 
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3.8 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de verschillende meubelvormen behandeld die in Herculaneum bewaard zijn 
gebleven. Door combinatie van nog bewaarde fragmenten en de opmerkingen in de opgravings-
verslagen blijkt het mogelijk een aantal meubels te reconstrueren. 

Wat de bedden betreft, zijn er drie typen bewaard: bedden met boorden, biclinia en kinder
bedden. Van een vierde type, de bedden met fulcrum, zijn in Herculaneum geen omvangrijke hout
resten bewaard gebleven, maar dit type was daar wel vertegenwoordigd blijkens een aantal bronzen 
applieken van fulcra. In één bed, afkomstig uit de Casa del tramezzo di legno (cat.nr. 1), zijn 
elementen van een bed met boorden en een bed met fulcrum gecombineerd. Hoewel er slechts drie 
typen bedden zijn geconserveerd, blijken er binnen deze typen vele variaties mogelijk. Dit is een 
sterke aanwijzing dat in ieder geval het type van de bedden met boorden veel eerder is ontstaan 
dan tot op heden werd gedacht. 

Bij de tafels behoren alle voorkomende vormen tot eenzelfde type, al zijn de details telkens 
verschillend uitgewerkt: drie poten in de vorm van dierpoten die een rond blad ondersteunen. De 
hoofdvorm gaat terug op hellenistische voorlopers. De decoratie van de poten in de vorm van een 
dier, dierkop of mensehoofd moet gezien worden als een Romeinse innovatie. 

De dierpoot komt eveneens voor bij de drie banken, hoewel de vormen hier veel meer gesti
leerd zijn dan bij de tafels. Dergelijke poten gaan zeker terug op hellenistische prototypes. De 
banken zelf zijn eenvoudig van uitvoering en hun vorm is afgeleid van hun functie. Een opvallend 
kenmerk is dat de poten alleen aan de voorzijde als dierpoot zijn uitgewerkt, terwijl de achterkant 
vlak is. Dit wijst erop dat ze waren bedoeld om tegen een wand te worden geplaatst en niet als 
vrijstaand meubel, bijvoorbeeld aan een tafel. De enige kruk in Herculaneum heeft een eenvoudige 
vorm, die direct uit het gebruik is afgeleid, maar de decoratie van het zitvlak, een ster in hout
mozaïek, maakt het tot een uitzonderlijk meubel. 

Aangezien bij de bergmeubels veel verschillen zijn te constateren, is gekozen voor een 
indeling in vier hoofdvormen. Zo zijn kasten, aediculae, rekken en kisten te onderscheiden. Vooral 
de voorbeelden van de eerste groep hebben vele vergelijkbare stukken op reliëfs uit het hele 
Romeinse rijk. De voorbeelden van de tweede groep zijn veel minder afgebeeld, maar exemplaren 
in andere materialen uit Herculaneum en Pompeii, en indicaties voor soortgelijke vondsten van 
elders, zoals bronzen en terracotta beeldjes van goden, zijn dermate frequent dat een veelvuldig 
gebruik buiten Pompeii en Herculaneum mag worden verondersteld. Rekken in dienstvertrekken en 
winkels zijn alleen in Herculaneum gedocumenteerd, maar ook hierbij kan worden aangenomen dat 
zij een grote verspreiding kenden wegens hun functionele vorm. Kisten tenslotte maken in verschil
lende vormen algemeen deel uit van de inventaris van huizen in Herculaneum en door vondsten 
elders blijkt dat deze in het algemeen in de Romeinse tijd zeer veel voorkomende meubels waren. 

Wij achten het meestal niet mogelijk om binnen de groep van meubels in Herculaneum een 
chronologische ontwikkeling van vormen of typen te onderscheiden; de momentopname, vastgelegd 
bij de vulkaanuitbarsting, geeft aan dat het aan het licht gebrachte meubilair nagenoeg gelijktijdig 
in gebruik was. 

In enkele gevallen is aangetoond dat meubelvormen, hoewel er slechts uit Herculaneum voor
beelden bekend zijn, toch een grotere verspreiding kenden. Al vertonen de verschillende typen 
meubels overeenkomsten, toch krijgt men de indruk dat serieproduktie niet voorkwam. Als 
voorbeeld voor de grotere verspreiding van enkele meubelvormen die in Herculaneum in origineel 
zijn gevonden, kunnen enkele meubels dienen welke zijn afgebeeld in de askist van Simpelveld 
(Nederland, ca. 200 n.Chr.; afb. 10): een bed met boorden, een ronde tafel met drie poten en een 
kast met twee deuren met verdiepte panelen. Anderzijds kan men uit de overige typen in deze 
askist opmaken dat er ook andere Romeinse meubelvormen waren die niet uit Herculaneum bekend 
zijn. Als voorbeeld geldt de uit riet gevlochten stoel met rugleuning en armleuningen.350 

Zie voor vlechtwerk in dit type zetels § 4.6.7. 
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HOOFDSTUK 4 

MATERIAAL EN TECHNIEK 

4.1 Inleiding 

Bij oppervlakkige beschouwing wordt reeds duidelijk dat het vakmanschap van de Herculanensi-
sche schrijnwerkers bijzonder groot was. Uit diepgaande studie blijkt dat ze een grondige kennis 
hadden van de eigenschappen van houtsoorten en werktuigen gebruikten die ook nu nog in het 
ambacht worden gehanteerd; met deze geavanceerde gereedschappen waren ze in staat ingewikkel
de houtverbindingen te vervaardigen en zeer verfijnd gedetailleerde eindprodukten af te leveren. Op 
het gebied van de techniek van het schrijnwerken in de Romeinse tijd zijn de meubels in Hercula-
neum van onschatbare waarde. In dit hoofdstuk vormen ze daarom het uitgangspunt voor een 
bespreking van de materialen en technieken die Romeinse schrijnwerkers gebruikten bij de vervaar
diging van meubilair. 

Alvorens over te gaan tot een bespreking van het schrijnwerken bij de Romeinen, moeten we 
kort ingaan op de toegepaste materialen en de stand van de techniek in het mediterrane gebied 
vóór de Romeinse periode, omdat de Romeinen in sterke mate afhankelijk waren van de technische 
kennis in de hen omringende gebieden. Met dit niveau van vakmanschap als uitgangspunt hebben 
ze het ambacht verder ontwikkeld. Daarom is het nodig een overzicht te geven van de technische 
vaardigheden die de houtbewerking vóór de Romeinen kenmerkt (§ 4.2). 

Na een bespreking van de materialen en technieken bij andere culturen in het mediterrane 
gebied in de preromeinse tijd volgt een overzicht van de geschreven bronnen voor de kennis van 
de houtbewerking uit de Romeinse periode (§ 4.3). Vervolgens komen de bronnen voor onze 
kennis van de verschillende houtsoorten waaruit men in die periode meubels vervaardigde, aan de 
orde (§ 4.4). Bij de bespreking van de houtsoorten wordt ingegaan op de analyses van houtmon
sters van de meubels te Herculaneum. De gereedschappen voor houtbewerking in de Romeinse tijd, 
waarvan zich ook de meubelmakers in Herculaneum hebben bediend, worden besproken in § 4.5; 
hierin is een combinatie gemaakt van opmerkingen bij antieke auteurs en vondsten van gereed
schappen. Daama behandelen we het Romeinse schrijnwerken zelf waarbij we nader zullen ingaan 
op de gebruikte houtverbindingen, waarvoor de houten meubels in Herculaneum een unieke bron 
vormen. Ook komen daarbij de afwerking en de verschillende soorten beslag en applieken van 
ander materiaal dan hout ter sprake (§§ 4.6 en 4.7). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een recon
structie van het arbeidsproces bij het maken van meubels (§ 4.8) en enige opmerkingen over de 
organisatie van het ambacht (§ 4.9). 

Bij de bestudering van de materialen en technieken voor meubelmaken ligt de nadruk op de in 
Herculaneum bewaarde meubels; deze worden in dit hoofdstuk geplaatst tegen de achtergrond van 
hetgeen bekend is over materialen en technieken van meubelmaken in de Romeinse tijd. Daarom 
zijn, wanneer hiertoe een aanleiding bestaat, ook vondsten van elders en schriftelijke bronnen in 
het overzicht betrokken. Als hulpmiddel voor de terminologie op het gebied van de techniek is 
gebruik gemaakt van moderne werken over houtbewerking en schrijnwerken.351 

Wijker/Kaper 1913, Spannagel 1954; Boerhave Beekman 1964-1968; Blandford 1985; Pieresca 1985 
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4.2 De voorgeschiedenis 

Men dient zich goed te realiseren - hetgeen reeds is gebleken bij de bespreking van de verschillen
de meubelvormen in hoofdstuk 3 - dat het archeologisch onderzoek naar houtbewerking in het 
verleden sterk beïnvloed is geweest door de hoeveelheid geconserveerde voorwerpen in een 
bepaald gebied. Zo is het niet verwonderlijk dat het Egyptisch materiaal veel aandacht heeft 
gekregen (Carter/Mace 1923; Baker 1966; Killen 1980), terwijl het Voor-Aziatisch en 
vroeg-Griekse materiaal lange tijd onbewerkt is gebleven. Pas de laatste jaren treedt hierin verande
ring op. Ook minder omvangrijke vondstgroepen van houten meubels zoals die uit Gordion krijgen 
thans de aandacht (Simpson 1985). Eveneens zijn recentelijk studies verschenen waarin het houten 
meubilair uit een afgebakend cultuurgebied wordt onderzocht op grond van schaarse originelen, 
schriftelijke bronnen en afbeeldingen. Onder deze groep vallen de studies van B. Jahn (1990), 
St. Steingräber (1979) en В. Grodde (1989, vooral 21-39) over respectievelijk de Griekse bronstijd, 
het Etruskisch gebied en Midden- en Noord-Europa gedurende de pre- en protohistorie. De 
genoemde studies gaan echter vooral in op de vorm en de typologie van de meubels, het gebruikte 
materiaal en de techniek komt in veel mindere mate aan de orde. 

De uitgangspunten voor de ontwikkeling van de techniek van de houtbewerking vonden de 
Romeinen vooral bij de Grieken, waarbij Magna Graecia waarschijnlijk als doorgeefluik heeft 
gediend van technologische kennis. Vooral in de hellenistische periode waren de Grieken op de 
hoogte van vele materialen, technieken en gereedschappen voor het schrijnwerken. De grote 
Griekse technologische invloed op het Romeinse ambacht - eerst via Magna Graecia en later ook 
vanuit het gehelleniseerde Oosten - had vooral plaats in de derde eeuw v.Chr.352 

4.2.1 Egypte 

Hoewel de vorm van de Egyptische meubels goed bestudeerd is (zie § 1.3), hebben de gebruikte 
materialen en de technieken die bij de vervaardiging zijn toegepast, veel minder aandacht 
gekregen. Vooral over houtsoorten en de verbindingen die de meubelmakers toepasten, is weinig 
geschreven. Uit Egyptische teksten weten we veel over de gebruikte houtsoorten, maar deze zijn 
zelden vergeleken met wat analyses van houten objecten kunnen leren.353 Voorbeelden van de 
weinige artefacten waarvan het hout geanalyseerd is, zijn allereerst een toiletkistje uit de tijd van 
Amenophis II (ca. 1438-1412 v.Chr.), gemaakt uit cederhout, en een lijkkist uit de tweeëntwintigste 
dynastie, gemaakt van acacia nilotica met deuvels uit tamarisk gallica. De acacia van de laatste 
kist was afkomstig uit één stronk en bleek exact radiaal te zijn gezaagd.354 A. Lucas (1962, 429-
430) vergelijkt de gegevens uit de geschreven bronnen met de uitkomsten van analyses. Samen
gevat komt de informatie uit de teksten hierop neer, dat hout voor meubels schaars was en dat men 
noodzakelijkerwijs gebruik moest maken van uitheemse soorten, die veelal van ver moesten 
worden aangevoerd. Men zou geneigd zijn te denken dat dit beeld de alledaagse werkelijkheid 
weerspiegelt. De overgeleverde beschrijvingen betreffen evenwel luxegoederen. Het alledaags 
gebruiksmeubilair, waarover nauwelijks bronnen bestaan, werd hoogstwaarschijnlijk uit inheemse 
materialen vervaardigd, ook al waren deze van mindere kwaliteit.355 

Cf Von Petrikovits 1981, 68 
Een opsomming van de houtsoorten die de schriftelijke bronnen noemen, is te vinden bij Boerhave Beekman 1949, 409-423 
(inheemse soorten) en 423-439 (uitheemse soorten); cf. ook: Baker 1966, 293 en 295; Sliwa 1975, 9-17; Killen 1980, 1-6; Leospo 
1987, 120-125. 
Toiletkist: Aldred 1954, 686-687, fig. 486; lijkkist: Corona 1979, 88-92, in het Museo Egizio van de Vaticaanse Musea. Andere 
voorbeelden zijn: houten lijkkisten uit Heliopolts, gemaakt van ficus sycomorus en platanus orienlalis, cf. Pétrie/ Mackay 1915, 
23, een bedframe uit de eerste dynastie van acacia en een stoel uit de achttiende dynastie van tamarisk, beide in het Metropolitan 
Museum te New York, respectievelijk Rogers Fund 12 187 52 en 12 182.28, cf. Scott 1965, 141 fig 28/29 en 145 fig. 39. De 
datering van farao's en dynastieën is gebaseerd op de publikatie van Lange/Hirmer 1978. 
Cf Lauffrey 1970-1971, 162 over lokale houtsoorten in de privé-architectuur. 
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De eindprodukten tonen aan dat de makers zeer vaardig waren, ofschoon hun gereedschap 
primitief was en gemaakt van relatief zachte materialen als koper en brons. Van de gereedschappen 
en de wijze waarop ze gehanteerd werden, weten we zeer veel door de vondst van een schrijnwer
kersatelier in miniatuur in een graf in Deir-el-Bahri.356 In de werkplaats zien we mannen bezig 
met zagen, polijsten met fijnkorrelige zandsteen en met het vervaardigen van pen-en-gatverbindin-
gen. Een van de belangrijkste werktuigen, de dissel, wordt hier niet gehanteerd, maar voorbeelden 
ervan zijn in een kist met miniatuurgereedschap in dezelfde werkplaats gevonden. Dit gereedschap 
werd gebruikt voor het modelleren van niet vlakke elementen. Behalve de miniatuurwerkplaats 
bestaat er ook een aantal afbeeldingen. Zo toont W. Boerhave Beekman (1949, 508 fig. 7.62) een 
reliëf uit het graf van Teje (vijfde dynastie) waarop een werkplaats is afgebeeld met meubelmakers 
die een plank doorzagen, een gat boren voor een pen-en-gatverbinding en een bank afwerken. 
Voorts geven Boerhave Beekman (1949, 509 fig. 7.63 en 7.64) en Baker (1966, 129 fig. 178, 298 
fig. 460 en 302 fig. 464) afbeeldingen van werkplaatsen uit het graf van de vizier Redimire 
(Thebe, achttiende dynastie), waarop het maken van een stoel en een bed is te zien alsook het 
lijmen van fineer. Originele gereedschappen geeft H. Baker.357 

Er is slechts één uitgebreide studie gemaakt van de houtverbindingen die de Egyptenaren 
toepasten (afb. 20).358 De conclusies van Mackay op grond van de bestudering van houtverbin
dingen in een aantal lijkkisten hebben latere auteurs overgenomen.359 Naar houtverbindingen in 
meubels is nagenoeg geen onderzoek gedaan. Uit de observaties van E. Mackay wordt duidelijk dat 
de Egyptenaren de elementaire houtverbindingen reeds toepasten, hoewel deze nog primitief van 
vorm waren. Een belangrijke aanvulling op onze kennis van Egyptische houtverbindingen geeft 
E. Corona (1979, 85-92) die de verbindingen in een houten lijkkist heeft bestudeerd.360 

Pen-en-gatverbindingen bijvoorbeeld waren al in gebruik in de vierde dynastie (ca. 2723-2563 
v.Chr.), hoekverbindingen met verstekken bestonden reeds in de derde (ca. 2778-2723 v.Chr.). 
Bovendien kende men zwaluwstaartverbindingen.361 Veelal verstevigde men verbindingen met 
houten deuvels, met koperen platen, met koorden of leren banden.362 Vanaf de vijfde dynastie 
werd op grote schaal lijm in houtverbindingen gebruikt.363 In de genoemde toiletkist is reeds een 
primitieve vorm van verdiepte panelen te zien, die telkens boven en onder door deuvels met het 
raamwerk zijn verbonden.364 

De toepassing van fineer is reeds gevonden op kleine kisten uit de eerste dynastie.365 We 
hebben hier te maken met oplegwerk in ivoor en ebbehout dat een compleet oppervlak 
bedekte.366 Boerhave Beekman (1949, 429) is van mening dat het ebbehout behoorde tot de soort 
diospyros incarnata Gürke of diospyros crassiflora Hiern, beide zogenoemd zwart ebben. De twee 
materialen, het witte ivoor en het donkere, bijna zwarte ebbehout, contrasteerden in combinatie met 
elkaar als een zwart-wit mozaïek. Dit Egyptisch fineer was nog erg dik (2-4 mm.). Minder vaak, en 
vooral op bijzonder kostbare meubels, is fineer in goud of zilver gebruikt (Killen 1980, 8-9). Ook 

Cf. bijvoorbeeld Boerhave Beekman 1949, 511 fig. 7.66; Winlock 1955, 33 nr. 5, plate 28/29 en 68/69; Baker 1966, 300 fig. 462; 
Leospo 1987, 121 fig 60. De werkplaats is gevonden in het graf van Meket-Re in Deir-el-Bahri en is thans opgesteld in het 
Nationaal Museum te Cairo, inv. 46722. Enkele gereedschappen eruit bevinden zich in het Metropolitan Museum te New York, 
accnrs 20.3.91-98 

Baker 1966, 24-25 en 296 fig. 458. Deze staan opgesteld in het British Museum, inv. 22834 etc. Zie voorts met betrekking tot 
gereedschappen Lucas 1962, 448-451; Scott 1965, 132-133; Shwa 1975, 21-35; Leospo 1987, 125. Cf voor scènes met hout
bewerking ook Sliwa 1975, 73-76 
Petrie/Mackay 1915, 24-27 en plate ХХІ -ХХ 
Bijvoorbeeld: Aldred 1954, Hg 491-492; Lucas 1962, 452-459; Baker 1966, 296 fig. 457, Sliwa 1975, fig. 14. 
Cf. voorts Leospo 1987, 122 fig. 161, 125-126. 
Cf. Boerhave Beekman 1949, 514; Lucas 1962, 453. 
Voor deuvels cf. Boerhave Beekman 1949, fig. 7.04- kanopenschrijn; leren banden cf. Petne/Mackay 1915, 26 en 28. 
Cf. Lucas 1962, 3-5; Sliwa 1975, 49-55, Killen 1980, 9. 
Cf Watzinger 1905, 64 en fig. 122b. 
Cf. Aldred 1954, 695; Lucas 1962, 454 
Cf. Aldred 1954, 486 en 487 fig 687 Voor een kist uit de achttiende dynastie met oplegwerk in dezelfde materialen cf. Pétrie 
1927, 36 nr 77 en pi. XXXIII 2. Cf. voorts Baker 1966, 148 
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kwamen combinaties voor van ivoor en faience, zoals op een kist uit Gebelein. 
Om het hout af te werken gebruikte men bijenwas of een laag transparant of zwart vernis; dit 

laatste was waarschijnlijk pek (Killen 1980, 10). In plaats van vemis bracht men ook wel een laag 
gips aan die werd beschilderd. Een dergelijke laag kon ook dienen als ondergrond voor het 
aanbrengen van vergulding.368 

Men dient zich goed te realiseren dat de meubels die in Egypte bewaard zijn gebleven, groten
deels afkomstig zijn uit graven van personen uit de hogere sociale klassen en daarom een beeld 
geven van het meubilair dat door de rijkeren werd gebruikt. Het alledaags gebruiksmeubilair was 
ongetwijfeld veel eenvoudiger en het was vervaardigd uit inheemse materialen met minder geavan
ceerde technieken en gereedschappen. Technische innovaties manifesteerden zich over een lange 
termijn. In de organisatie van het ambacht werden sneller grote veranderingen doorgevoerd (Sliwa 
1975,65). 

4.2.2 Griekenland 

Ondanks het relatief geringe aantal houten voorwerpen dat in Griekenland vanaf de protogeome-
trische tijd tot aan de hellenistische periode bewaard is gebleven, heeft de houtbewerking in deze 
lange periode vrij veel aandacht gekregen.369 Fundamenteel voor onze kennis van de techniek is 
de studie van C. Watzinger (1905) over hellenistische lijkkisten. Het materiaal dat hij heeft onder
zocht, is afkomstig uit de omgeving van de Griekse kolonie Pantikapaion (Kertch) op de Krim en 
uit Abusir in Egypte. Alles wijst erop dat de hier gebruikte technieken overeen kwamen met die 
welke algemeen in het meubelmakersvak werden toegepast.370 Voorts zijn vooral de studies van 
CL. Ransom (1902 en 1905), A. Wasowicz (1966, 84-145) en E. Brümmer (1985, 1-94) van 
belang voor onze kennis van de techniek. Enige technische informatie geeft ook G.M.A. Richter 
(1926, passim en 1966, 146-158). Voorts zijn er verschillende publikaties over houten voorwerpen, 
merendeels uit de archaïsche periode, die gevonden zijn op Samos.371 Vermeldenswaard is nog 
een bed uit de vijfde eeuw v.Chr., gevonden in 1931 te Duvanli (Losarskata Mogila, 
Bulgarije).372 

Helaas bestaan er in de archeologische literatuur weinig analyses van hout dat in meubels was 
verwerkt. Voor de houtsoorten zijn we daarom hoofdzakelijk afhankelijk van literaire bronnen, 
waarvan de Historia Plantarum van Theophrastos het belangrijkste werk is (vooral V 3, V 5 en 
V 7) en van de schaarse analyses van voorwerpen.373 Omdat H. Blümner (1879, 245-296) al een 
uitgebreide behandeling van deze houtsoorten voor meubels heeft gegeven, kunnen we hiervoor 
naar diens werk verwijzen. Als aanvulling hierop kan de studie van H.-G. Buchholz (1988) worden 
genoemd, die naar aanleiding van houtresten in Tamassos op Cyprus een overzicht geeft van hout-
gebruik in Griekenland.374 

Het gereedschap voor de houtbewerking heeft, onder Egyptische en mogelijk ook Kleinazia-
tische invloed, een geweldige ontwikkeling doorgemaakt in de oriëntaliserende fase van de zevende 
eeuw v.Chr. Zo is het te verklaren dat de houten artefacten op Samos nog met vrij 'primitieve' of 
eenvoudige methoden en gereedschappen zijn vervaardigd, terwijl de hellenistische lijkkisten blijk 

Leospo 1987, 137-138 tav 182 Tunjn, Museo Egizio ïnv suppl 15709 
Cf Baker 1966, 304, 307, 308 
Voor een behandeling van de techniek van het meubel maken in het Egeisch gebied vóór de protogeometnsche tijd cf Baker 1966, 
234-254, Richter 1966, 5-12, Jahn 1990, passim 
Aanvullingen op het werk van Watzinger zijn Pinelli/Wasowicz 1986, 31-57 (de Knm), Parlasca 1991, 113-127 (Egypte) 
Deze zijn gepubliceerd door onder anderen Ohly 1953, Homann-Wedeking/Jantzen/Kopcke 1966, Kyneleis 1980 en 1983 
Het betreft een dodebed van fraxinus, 1,37 m lang en 0,50 m breed Het is gepubliceerd door Filow 1934, 119-126 
Voorbeelden zijn een houten kouros in een pnvé-collectie, gemaakt van acacia, wellicht omgewerkt uit een Egyptisch artefact uit 
de twaalfde dynastie, cf Johnston 1975, 125-126 
Buchholz 1988, 85 Anm 17 en 22 hebben betrekking op meubilair Op ρ 151-157 geeft hij een uitgebreide bibliografie over hout 
en archeologie 
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geven van een verregaande ontwikkeling, gebaseerd op het gebruik van meer geavanceerde 
werktuigen.375 Een belangrijke Griekse of Kleinaziatische, uitvinding was de draaibank, 
waarschijnlijk ontstaan in de achtste eeuw v.Chr. Een afbeelding van dit werktuig is bekend uit 
Petrosir, Egypte.376 Het is wellicht via Griekse kolonisten in Egypte terechtgekomen.377 

Perfectie van de gereedschappen moet echter grotendeels worden toegeschreven aan de Romeinse 
tijd. Uit sporen van bewerking op Griekse artefacten en uit literaire bronnen valt op te maken dat, 
zij het veelal in eenvoudige uitvoering, alle gereedschappen die thans nog in de ambachtelijke 
bewerking worden gebruikt, reeds bestonden, met als belangrijkste uitzondering de schaaf. Met 
deze werktuigen kon men fraaie vormen creëren, zoals blijkt uit de hellenistische lijkkisten. Tot de 
belangrijkste literaire bronnen over werktuigen en het hanteren van werktuigen behoren twee 
gedichten van Leónidas van Tarente.378 

De gebruikte verbindingen op de meubels in Samos tonen weinig diversiteit. Het zijn 
voornamelijk open pen-en-gatverbindingen, veelal versterkt met houten deuvels of wiggen.379 

Door het gebruik van deze houten deuvels of wiggen vermeed men oxydatie, die kan optreden bij 
het gebruik van metalen nagels. Bovendien konden het hout van de deuvels of wiggen en van de 
rest van het meubel overeenkomstig uitzetten en krimpen. 

De studie van Watzinger (1905, 63-89) geeft veel informatie over de houtverbindingen welke 
in de hellenistische periode in gebruik waren. Wasowicz (1966, 102 fig. 40) heeft deze bovendien 
in een overzichtstekening weergegeven (hier afb. 21). Deze verbindingen tonen aan dat de ambach
telijke houtbewerking ver ontwikkeld was. Een hellenistische lijkkist uit Egypte geeft bovendien 
aan dat bewust alleen kemhout is gebruikt, dat kwalitatief het beste van de boom is (Cagiano de 
Azevedo 1957, 13). De verbindingen zijn overigens ook hier versterkt met houten deuvels. De 
meeste lijkkisten die Watzinger heeft bestudeerd, zijn samengesteld uit twee horizontale steun-
balkjes waarmee zowel de basis als de voor- en achterzijde van de lijkkist zijn verbonden. De 
zijplaten zijn bovendien met pennen aan de bodemplaat bevestigd. Langs de randen zijn de 
verticale platen in verstek gezaagd en onderling verbonden met deuvels die schuin in de verbinding 
waren vastgehecht. Aanvullende stevigheid werd verkregen door de verstekken niet geheel tot 
boven te laten doorlopen, maar door de vlakken aan de bovenzijde gedeeltelijk te laten 
overkragen.380 Enkele technische tekeningen van houtverbindingen in meubels heeft Ransom 
(1905, 128 Abb. 2 en 4) opgenomen. Een zeer uitgebreide studie van één lijkkist is die van 
W. Gaitzsch, P.-I. Kuniholm, W. Radt en St. Schiefer (1985, 139-172). Deze kist is gevonden in 
Elaia, de havenstad van Pergamon, en waarschijnlijk te dateren in de tweede eeuw v.Chr. Van de 
resten heeft Schiefer een reconstructie gemaakt. In de bodem waren zwaluwstaartverbindingen 
verwerkt. De zijden bestonden uit planken, onderling bevestigd door pen-en-gatverbindingen en 
deuvels. W. Gaitzsch gaat in op de techniek. Er is gebruik gemaakt van kernhout van taxus 
baccata L. Delen waren wit beschilderd. 

Om het scheluwtrekken van de verticale vlakken te verminderen werden deze veelal samen
gesteld uit een raamwerk waarin een verdiept paneel was aangebracht. Deze techniek was echter 
tamelijk primitief: de panelen zijn op bepaalde plaatsen nog met deuvels met het raamwerk verbon
den, waardoor het voordeel dat het gebruik van panelen tegen scheluwtrekken kan geven, niet 
volledig werd benut. De panelen konden nog niet onafhankelijk werken van de elementen van het 

Voor Samos: cf. bijv Ohly 1953, 89 Nr. 7 en 8 en 'Beilage' 22-27. 
Cf. Wasowicz 1966, 75-76 en fig. 21-22 
Cf. Rieth 1940, 631 
Anthologia Palatina 6.204 en 205; de gedichten worden besproken door Gigante 1971, 55-62. Cf. voor Griekse gereedschappen 
voorts Wasowicz 1966, 54-83. 
Ohly (1953, 96-98 Nr 10, Abb. 7) toont een voetenbankje en een stoelpoot uit de zevende eeuw v.Chr. waarin de open pen-en-
gatverbindingen versterkt zijn met wiggen; Kopeke (1967, 131 Nr. 23 a, b en 'Beilage' 72-74, 2 Abb. 13-14, Ιπν. Η. 58) geeft 
elementen van een bed met open pen-en-gatverbindingen; cf. ook Kyrieleis 1980, 107-112 Kat. 19, 20 en 21. 
Een vergelijkbare verbinding is reeds in Egypte toegepast, cf Petrie/Mackay 1915, pi 25. 
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raamwerk.381 Het gebruik van dergelijke panelen in raamwerken zien we veelvuldig afgebeeld op 
Griekse vaasschilderingen (kisten) en kennen we in origineel dankzij een hellenistische 
toiletkist.382 De oudst bekende voorbeelden van onafhankelijke panelen stammen uit de Romeinse 
tijd. Dat de Grieken reeds vroeg panelen in raamwerken toepasten, is op te maken uit het metopen-
trigliefenfries van Dorische tempels. In de stenen tempels zijn de metopen vulling zonder construc
tieve functie, in de houten voorlopers ervan hadden ze wel degelijk de functie om het scheluwtrek-
ken van hout tegen te gaan.383 

Fineer werd waarschijnlijk wel toegepast, hoewel we als bron hiervoor slechts de beschikking 
hebben over één inscriptie, waarin een gefineerd bed wordt genoemd.384 Originele meubels met 
een dergelijke afwerking kennen we niet; wél is op een hellenistische lijkkist uit Kul-Oba (de 
Krim) fineer van buxhout aangetroffen.385 Waarschijnlijk vanaf de achtste of zevende eeuw 
v.Chr. werd draaiwerk toegepast.386 

Bij de afwerking van kostbaardere meubels werd veelal beslag in brons, ivoor of been aange
bracht, waarvan veel vondsten bekend zijn. Vooral in de hellenistische periode was het gebruik van 
applieken populair.387 Vaak waren deze fraai gedecoreerd met menselijke figuren, dieren, plant
aardige motieven of scènes in reliëf of inlegwerk. Dat houtsnijwerk reeds vanaf de archaïsche tijd 
veelvuldig werd toegepast, blijkt zowel uit de originelen van Samos als uit afbeeldingen en kopieën 
van houten meubels in steen die in graven werden opgesteld.388 In kapitelen van verschillende 
lijkkisten uit Kertch en omgeving zijn de ogen van voluten ingelegd in glaspasta.389 Er zijn 
bovendien aanwijzingen voor de decoratie van meubels met polychromie.390 Helaas zijn er uit de 
Griekse tijd maar zeer weinig afbeeldingen van schrijnwerkers aan het werk bekend.391 

De belangrijkste karakteristiek van de houtbewerking in klassiek en hellenistisch Griekenland 

Watzinger 1905, 67 noemt de panelen dan ook 'Scheinfüllungen dekorativer Art ' Cf Minns 1913, 322-335 en fig 232 (houten 
lijkkist uit Olbia in het museum van Odessa), Cagiano de Azevedo 1957, 13-20 
Watzinger 1905, 64 Abb 122 en 66 de toiletkist is afkomstig uit Abusir Over de gebruikte techniek cf Watzinger 1905, 67 en 
Abb 124 
Cf Cagiano de Azevedo 1957, 20 
Cf Pnlchett 1956, 231 op Attische stèlai waarop geconfisceerd meubilair wordt genoemd 'χάμευμα παράκολλος' 
Cf Watzinger 1905, 56-57 Nr 41 
Cf Baker 1966, 138 en 263-264, Richter 1966, 19-23 en fig 64-83 (in poten van tronen, type 2), Richter 1966, 38-42 en fig 
200-223 (in poten van ¿ip/iroi-krukken, type 3), Richter 1966, 55-58, en fig 293-305 en 308 (in poten van bedden) 
Zie onder meer het overzicht van de bedapplieken bij Faust 1989, passim, voor been Marangou 1976, die 291 stukken geeft in 
het Benaki Museum te Athene, afkomstig uit Egypte Lijkkisten uit Kertch hebben veelal applieken in stuc of terracotta Het is 
niet bekend of dit materiaal ook op meubels werd aangebracht Cf hiervoor Watzinger 1905, 60-62 en Pinelli/Wasowicz 1986 Er 
zijn enkele voorbeelden gevonden van zeer kostbare laat-archaische bedden in graven met applieken van ivoor, been en barnsteen 
uit schachtgraf 3 (HW 87) van de zuidheuvel van de Kerameikos in Athene, datering vóór 520 ν Chr (Knigge 1976, 60-83 en 
Abb 22 en Taf 102-111), een zeer gelijkend exemplaar is gevonden in een graf in Grafenbuhl, Asperg, Kr Ludwigsburg, 
Hallstalttijd (Fischer 1990, 115-118) Beide bedden zijn wellicht geïmporteerd uit lome Zie voor Griekse bedapplieken ook 
Richter 1966, 56-58 
Kyneleis 1980, 107-119 Kat 19-23 het repertoire in het houtsnijwerk op deze krukken of piëdestals houdt verband met dat van 
de laat-geometnsche en sub-geometrische Oostgnekse keramiek (achtste/zevende eeuw ν Chr ) Voor decoratief houtsnijwerk zie 
onder meer de kisten, afgebeeld op de terracotta plaquettes van Lokroi Epizephynoi (Orsi 1909, passim) 
Voorbeelden hiervan geeft Watzinger 1905, 45-47 Nr 26 en 28 en Abb 81, 87-88 
Zie voor polychromie op zitmeubels uit de Griekse bronstijd Jahn 1990, 76 Het voorkomen van polychromie op hellenistische 
lijkkisten geeft misschien een aanwijzing hoe we ons beschilderde Griekse meubels moeten voorstellen Zie voorbeelden hiervan 
bij Watzinger 1905, 27-36, Nr 3-4, 6, 7-10 uit Egypte en de Knm Hierop zijn resten van geel, donkerrood, blauw en wit aanwe
zig Sommige exemplaren tonen ook houtsnijwerk en vergulding Cf voor polychromie op hout voorts een lijkkist uit Kul-Oba, 
de Knm Vaulina/Wasowicz 1974, 32-33 en 45-51 cat 1 en pi І- ІІ, kleine kist in de Hermitage, inv Ρ 1867 101 Vaulina/ 
Wasowicz 1974, 135-137 cat 58 Ongetwijfeld is de polychromie op de stenen sarcofagen in bedvorm in de 'Bella tumulus' bij 
Vergina een benadering of kopie van die op originele houten bedden, cf Andromcos 1984, 34 fig 13 en 14 Cf voorts Wasowicz 
1966, 232, Moormann 1988, 75 Cf voor decoratie van kisten Brummer 1985, 78-85 Op de afwerking van meubels - met 
zilverblik, glaspasta, goud, ivoor, polychromie en draaiwerk - beschreven in de Homerische epen gaat Jahn (1990, 185-190) in 
Cf Wasowicz 1964, 214, Richter (1966, 127) geeft zes voorbeelden van afbeeldingen van timmerlieden op vazen Dne hiervan 
zijn bijzonder interessant de binnenzijde van een kylix in het British Museum, inv E 23, uit Vulci (Carpenter Painter) toont de 
bewerking van een plank met een gepunte hamer, de binnenzijde van een kylix in het Nationaal Museum in Kopenhagen, inv 
119, laat het maken van een houten herme met behulp van een beitel zien, een hydna in het Museum of Fine Arts in Boston, inv 
13 200, toont de voorstelling van het maken van een kist (Danae-legende), voor afbeeldingen zie respectievelijk Richter 1966, fig 
609-611 Cf voor schrijnwerken verder Wasowicz 1966, 146-175 

74 



acht Wasowicz (1966, 231-232): 'l'épanouissement de la menuiserie', die zich uitte in een 
verschuiving van de vervaardiging van louter utilitaire meubels naar meubilair waarin functionali
teit en een decoratief uiterlijk waren gecombineerd. Het is echter de vraag of dit wel een zo karak
teristiek kenmerk is. Wanneer we datgene wat we weten over meubilair in prehistorisch Grieken
land, bekijken, lijkt het gebrek aan houten artefacten uit de preklassieke periode (vanaf de proto-
geometrische tijd) Wasowicz tot deze veronderstelling te hebben verleid. De geometrische en 
archaïsche meubels uit Samos tonen wel degelijk een harmonisch uiterlijk, alleen de beperkte 
middelen waarmee ze zijn vervaardigd, hebben geleid tot beperkingen in constructief opzicht en in 
een min of meer primitief uiterlijk. Met Wasowicz menen wij wél dat vanaf de klassiek-Griekse 
tijd de variatie in constructies en decoraties sterk is toegenomen. 

4.2.3 Het Apennijns schiereiland 

Behalve de indirecte ontlening van de kennis op ambachtelijk niveau met betrekking tot de hout
bewerking uit Egypte en het Nabije Oosten en de directe overname uit Griekenland is het aanne
melijk dat de Romeinen hun kennis hebben gebaseerd op de bestaande technische kennis op het 
Apennijns schiereiland. Er zijn zeker technieken overgenomen uit pre- en protohistorisch Midden-
en Noord-Italië, vooral van de Etrusken.392 Over de in deze gebieden gebruikte houtsoorten voor 
meubels is niets bekend. Als voorbeelden van ver ontwikkelde techniek kunnen de tronen worden 
genoemd uit graven in Verucchio bij Rimini, bekend uit artikelen van G.V. Gentili. Deze tonen 
houtsnijwerk in geometrische en figurale motieven met oriëntaliserende invloeden uit de zevende 
eeuw v.Chr.393 Pen-en-gatverbindingen komen voor in vier tafels met drie poten en een rond 
blad, eveneens afkomstig uit Verucchio.394 Metalen meubelbeslag wordt in Etrurië gevonden 
vanaf de zevende eeuw v.Chr. onder invloed van de oriëntaliserende fase in Griekenland.395 De 
grootste invloed vanuit Italië zelf ging echter uit van het zuidelijke, door de Grieken gekoloniseer
de deel van het schiereiland. Door de specifieke ligging van Campanie dat als brug of doorsluis-
kanaal diende tussen Magna Graecia en de stad Rome, is het aannemelijk dat deze regio in verge
lijking met Rome veelal op de ontwikkelingen vooruitliep. 

4.2.4 Kelten 

Naar de beïnvloeding van de Romeinen op het gebied van materialen en technieken voor de hout
bewerking door culturen ten noorden van de Alpen is nog weinig studie verricht. Het zou te ver 
voeren hier uitgebreid op in te gaan. Wel moet worden gesignaleerd dat er wel degelijk sprake is 
van invloed, hetgeen blijkt uit enkele antieke teksten waarin sprake is van een werktuig dat wordt 
aangeduid als de 'Keltische boor' die te prefereren was boven het bestaande Romeinse type (zie 
§ 4.4).396 B. Grodde (1989, 22-39 en 155-176) gaat in op verschillende technieken die meubel
makers toepasten in pre- en protohistorisch Midden- en Noord-Europa, houtsnijwerk, houtverbin-

Cf Steingraber 1979, passim Zie verder voor open pen-en-gatverbindingen in eik uit de vijfde eeuw ν Chr bij Como Castelletti 
1974-1975, 117-120 en 99 tav 11 Op de grote technische kennis met betrekking tot houtgebruik in de derde eeuw ν Chr wijst 
de vondst van een schip bij de Isola del Giglio waan η 15 houtsoorten verwerkt waren Hieruit blijkt dat bij de verwerking 
rekening werd gehouden met de eigenschappen van deze houtsoorten (cf Abbate Edlmann/ DelFAmico/Giachi 1989, 116-118) 
Tronen uit graf 26 van de Fondo Moroni, cf Gentili 1985, 88-89 no 53, ïnv 8641 (met geometrische motieven en stnjdscène, 
ld no 60 rugleuning met geometrische motieven, uit de graven 85 en 89 van de zogeheten 'Necropoli sotto la Rocca' komen 
twee tronen, cf Gentili 1985A 24-26 en 1988, 233-242 Op de laatste is een scène te zien die betrekking heeft op de wol
verwerking 
Eén tafel is afkomstig uit graf 26 van de Fondo Moroni Gentili 1985, 88-89 no 54 inv 8642 (poten) en 55 inv 8644 (blad), dne 
tafels zijn gevonden in graf 85 van de 'Necropoli sotto la Rocca', cf Gentili 1988, 233 en tav Ma/b 
Cf Steingraber 1979, 55-56, 58-59, 125 en 174 
Aanwijzingen voor draaiwerk poten van een kruk, verkoold uit Wederath-Belginum, graf 1311, laat-Latènetijd, cf Cordie-
Hackenberg 1989, 187 en 193-194 en Abb 5 en 6, voor Keltisch gereedschap uit Manching cf Jacobi 1974, 28-50 

75 



dingen, draaiwerk, houtsoorten en beslag in metaal. Pen-en-gatverbindingen kwamen al voor in de 
Noordeuropese bronstijd,397 zwaluwstaartverbindingen zijn geconstateerd in een kistje uit Kastell 
Zugmantel, waarin bovendien drie verschillende houtsoorten waren verwerkt, namelijk olm, linde 
en eik.398 Wat de gebruikte houtsoorten betreft is 80 % van de geanalyseerde monsters van 
meubels uit Midden- en Noord-Europa afkomstig van quercus, fagus en acer, respectievelijk eik, 
beuk en esdoorn. Grodde behandelt acht meubels uit de Romeinse keizertijd waarvan monsters zijn 
geanalyseerd; deze zijn echter buiten de rijksgrenzen gevonden.399 

4.3 De schriftelijke bronnen voor de houtbewerking uit de Romeinse tijd 

Volgens Plinius (Nat. 7.198) is de houtbewerking uitgevonden door Daidalos, die deze techniek 
had overgenomen van Athena/Minerva (Hyg., Fab. 39). Bovendien - zo is te lezen bij Isidorus 
(Orig. 20.1) - heeft Daidalos als eerste een tafel en een kruk gemaakt. Plinius (Nat. 7.198) deelt 
hem bovendien de uitvinding toe van de zaag, de dissel, het schietlood, de boor, gewone lijm 
- wellicht gewonnen uit runderbeenderen - en vislijm.400 Reeds bij Horneros was Daidalos de 
mythische representant van het ambacht.401 

De schriftelijke bronnen geven nog twee namen van uitvinders in verband met de hout
bewerking. Perdix, een neef van Daidalos, wordt genoemd als uitvinder van de zaag en de 
passer.402 Het principe van de zaag leidde hij af uit de vorm van een visgraat. Uit afgunst hier
voor vermoordde Daidalos Perdix. Als de ontwerper van de winkelhaak, de libella (de voorloper 
van ons waterpas) en de draaibank noemt Plinius (Nat. Hist. 7.198) Theodoras van Samos.403 

Deze was bovendien de uitvinder van de clavis, een soort kram om houten elementen met elkaar te 
verbinden.404 Het feit dat Theodoros van Samos in verband wordt gebracht met een drietal 
gereedschappen, kan wellicht als kern van waarheid bevatten dat het hier Griekse uitvindingen of 
innovaties betreft. Daidalos is van belang voor de Griekse en Romeinse houtbewerkers als hun 
patroon en Athena/Minerva als de beschermgodin van deze groep ambachtslieden. Het zwaartepunt 
van de Minervacultus in Rome lag al in de republikeinse tijd op haar verering als patrones van de 
handwerkers.405 

Behalve over de oorsprong van de houtbewerking, die vooral in het mythische verleden wordt 
gezocht, geven auteurs uit de hele Romeinse periode spaarzame informatie over de gebruikte 
materialen en technieken bij het meubelmaken, meestal in terloopse opmerkingen. Er bestaat 
slechts één uitgebreider overzicht van techniek voor de houtbewerking, van de hand van Isidorus 
van Sevilla, uit het begin van de zevende eeuw n.Chr.406 Omdat Isidorus zeer vaak teruggrijpt op 
vroegere auteurs, is het gerechtvaardigd gebruik te maken van zijn overzicht. Verreweg de meeste 
gegevens kan men evenwel halen uit archeologisch materiaal. Om die reden is in de nu volgende 
paragrafen de bespreking van materialen en technieken voor schrijnwerken gebaseerd op een 
combinatie van archeologisch en schriftelijk bronnenmateriaal, waarbij de nadruk ligt op de gege
vens die de archeologie ons verschaft.407 

Cf Grodde 1989, 280-281 Kat 113 en Taf 7 4 
Grodde 1989, 29-31 en Abb 12-13a en 15 
Grodde 1989, 254-256 
In verband met lijm zie ook Varrò, ар Char, Gramm 167, 26В 
Horneros, Ilias 23 743, cf Natorp 1901, 2006 Cf Burford 1972, 198 
Hyg, Fab 39, id 244 5 en 274 14, hid , Ong 19 19 9, Ον , Met 8 244-249, Serv , A 6 14 Holland 1902, 21-23 bespreekt de 
mythe met vananten In plaats van de naam Perdix komt ook wel Kaloos of Talóos voor 
Theodoros van Samos (tweede helft van de zesde eeuw ν Chr is bekender als de architect van het Heraion van Samos en de 
tempel van Artemis in Ephesos, cf Van Buren 1948, 502-503 Cf voor Theodoros van Samos ook SQ 274-283 
Uitleg van clavis in deze betekenis Isid , Ong 19 19 7 
Cf Richter 1966, 129, Schurmann 1985, 5 en 49 (over de gelijkstelling van Minerva met haar Gnekse voorloper Athena Ergane) 
Isid, Ong 19 19 
Het overzicht van de techniek van de hand van Richter (1966, 122-126) is erg kort en onvolledig 
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4.4 Houtsoorten 

Er zijn weinig analyses gepubliceerd van Romeinse houten meubels. Tot op heden is onze kennis 
van houtsoorten daarom vooral gebaseerd op schriftelijke bronnen.408 H. Jameson (1982, 488) 
drukt het gemis aan analyses uit Herculaneum als volgt uit: 'It is dismaying to learn that the 
largest collection of ancient wood, from Herculaneum, has never been examined.' De analyses in 
het kader van het onderhavige onderzoek gemaakt van meubilair afkomstig uit Herculaneum geven 
ons de mogelijkheid de gegevens uit de schriftelijke bronnen te vergelijken met de geanalyseerde 
houtsoorten. Bovendien kunnen zij een aanwijzing vormen voor het landschap rond de Vesuvius in 
de tijd vóór de uitbarsting.409 Hier komen eerst de geschreven bronnen aan de orde, daarna de 
geanalyseerde houtmonsters en tenslotte vindt een vergelijking plaats. 

4.4.1 Literaire en epigrafische bronnen 

Onder de schriftelijke bronnen uit de Romeinse tijd waarin houtsoorten en hun toepassingen 
worden behandeld, is de Naturalis Historia van Plinius de belangrijkste, waarin vooral de boeken 
12 tot en met 16 veel vertellen over specifiek houtgebruik. Plinius baseert zich veelal op de helle
nistische Historia Plantarum van Theophrastos. Daarnaast vinden we verspreide gegevens bij 
andere auteurs. De literaire en epigrafische bronnen over dit onderwerp zijn in de vorige eeuw 
reeds door H. Blümner (1879, 245-296) verzameld. Met aanvullingen en nuanceringen zijn deze 
hier gegeven. In een recente studie van het hout in de oudheid gebruikt R. Meiggs (1982) behalve 
schriftelijke bronnen ook een hypothetisch model. Bij gebrek aan natuurwetenschappelijke houtana
lyses schetst hij een verwachtingspatroon en komt vanuit de thans nog voorkomende boomsoorten 
in Italië tot een hypothese over het hout dat de oude Romeinen hebben gebruikt. Toentertijd 
beschikte men over inheemse en van elders aangevoerde houtsoorten. Hiervan waren bepaalde 
soorten geschikter voor constructieve doeleinden, terwijl andere meer decoratieve waarde hadden 
(Meiggs 1982, 279). Enkele soorten werden aangevoerd om hun fraaie nervatuur, zoals citrus, een 
houtsoort die veelvuldig in de bronnen wordt genoemd. Wellicht werd ook ebbehout geïmporteerd, 
dat in Egypte en Griekenland erg populair was. Beide genoemde houtsoorten, citrus en ebbehout, 
waren zeer kostbaar en de voorwerpen die er uit gemaakt werden, waren luxeartikelen. Ook al 
zwijgen de teksten hier vrijwel geheel over, de meeste Romeinen bezaten ongetwijfeld meubels van 
goedkoper materiaal, dat ook makkelijk te verkrijgen was. Omdat de prijs en het aanbod van 
houtsoorten belangrijk waren voor de schrijnwerker en de klant, ligt het in de lijn der verwachting 
dat het grootste gedeelte van de meubels was gemaakt van lokale boomsoorten die dicht bij de 
plaats groeiden waar ze ook werden verwerkt. 

Een ander belangrijk criterium vormde de geschiktheid van het hout voor het gekozen object, 
hetgeen Plinius ook heeft aangegeven. In boek 16 van de Naturalis Historia noemt hij de kwalitei
ten van verschillende houtsoorten, zoals beukehout (fagus 16.229).410 Voorts speelde ook de 
nervatuur een rol bij de keuze.4" Van goede kwaliteit, fraai van uiterlijk en bovendien betaal-

Voorbeelden van meubels waarvan monsters geanalyseerd zijn, zijn Vauhna/Wasowicz 1974, 164-165 cat 94 zitting van een 
stoel uit acer, id 166-169 fragmenten van een ronde tafel in cuparessus (cf verder Vauhna/Wasowicz 1974, 23-25 en 175-177, 
annexe 3), een bed uit Romeins Egypte (uit Thebe9), nu in het Royal Ontano Museum, ace 910 27 frame van pinus pinaster en 
de rest van morus (cf Needier 1963, 1-2), een tafel poot uit Bergkamen-Oberaden van acer, cf Kuhlbom 1990, 182-184, andere 
voorbeelden van geanalyseerde houten artefacten schepen van Nemi, cf Ucelli 1938, 138-140, nota 10, geanalyseerd door С 
Sibilla, fragmenten van Romeinse lijkkisten uit de Knm cf Pinelli/Wasowicz 1986, 50-51 en 55 (decoratie in pmus, een plank 
van cuparessus) en 175 no 89 (kistje van buxus). boot te Herculaneum (zie alhier Inleiding en noot 3) Zie voor houtgebruik in 
de architectuur Adam 1984, 91-105 Een recente, zeer uitgebreide behandeling van houtsoorten in de scheepsbouw geeft Rival 
1991, 11-98) Richter 1966, 122-123 behandelt alleen schriftelijke bronnen 
Cf Ciarallo 1990, 24 'Nuovi studi, sui legni di Ercolano in particolare, potranno forse aiutarci a ricostruire l'economia forestale e 
l'ambiente anche in questa zona ' 
Cf Meiggs 1982, 296 
Cf Squarciapino 44 
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baar, was esdoomhout (acer), dat in Italië groeide. Daarnaast gebruikte men misschien cypres, dat 
eveneens op het Apennijns schiereiland voorhanden was. Voor snij- en draaiwerk werden buxus en 
lindehout bewerkt. Over de houtsoorten voor eenvoudige en alledaagse meubels krijgen we 
nagenoeg geen informatie. Te verwachten is dat beukehout zeer veel werd toegepast, maar ook aan 
eik kan als populaire houtsoort worden gedacht. Andere houtsoorten voor de produktie van 
meubels kunnen salix (wilg), fraxinus (essehout), olea (olijf) en terebinthus (terpentijnhout) zijn 
geweest.412 Cederhout, zo populair in Egypte, komt in de Latijnse teksten niet voor in combinatie 
met produkten van schrijnwerkers.413 

In het hier volgende overzicht komen in alfabetische volgorde de houtsoorten ter sprake die 
volgens de geschreven bronnen werden gebruikt bij het meubelmaken. Daarnaast komen hout
soorten aan de orde waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht, omdat antieke teksten ze 
noemen als materiaal voor andere voorwerpen, dat ze ook in meubels werden verwerkt. Aan het 
schema gaat een korte bespreking van hout in het algemeen vooraf, voor zover het in combinatie 
met meubels wordt genoemd. 

Zowel met de term materia als met lignum wordt hout in het algemeen bedoeld.414 Seneca 
bezigt de term ligneus bij houten bedden en Suetonius noemt houten tribunes.415 Veel vaker komt 
de term materia voor als hout waaruit men artefacten vervaardigde.416 Dit is ook niet zo verwon
derlijk, omdat juist de term lignum vooral gebruikt schijnt te zijn om brandhout aan te duiden, 
terwijl met materia bouwhout wordt bedoeld. Dit specifieke onderscheid tussen lignum en materia 
geeft Ulpianus in de Digesten.417 Materia is dan ook het meest gebruikelijke woord om hout 
voor de meubelbouw mee te duiden.418 

Abies - zilverspar419 

Ofschoon hout van de zilverspar of abies alba in de Latijnse schriftelijke bronnen nergens wordt 
genoemd in relatie tot meubilair, noemt Plinius de houtsoort bijzonder geschikt voor houtwerk 
binnenshuis en deuren.420 Theophrastos acht de houtsoort geschikt om bedden, krukken en tafels 

41 Fraxinus (fraxinus excelsior) wordt niet genoemd m de schriftelijke bronnen, maar naar analogie met nu is het mogelijk dat deze 
houtsoort voor meubels werd gebruikt cf Blumner 1879, 267-268, Giordano 1980, 172 De boom was in de oudheid inheems en 
is thans schaars in Italie, behalve ten noorden van het Fagetum, is ivoorkleung, mooi en sterk en wordt nog voor meubels 
gebruikt 

4,3 Ceder pmus cedrus, misschien cedrus Libam, cf Blumner 1879, 254 en Giordano 1980, 366 en 367 De Waele 1949, 251, 
gelooft dat het cedrus Libam Loudon is Cf Plin , Nat 16 203 

4'4 Materia, bijvoeglijk naamwoord maleriarius, lignum, bijvoeglijk naamwoord ligneus, lignosus 
4,5 Sen , Ер 17 12 en 95 72-73, Suet, Aug 43 1 
4 1 6 Bijvoorbeeld Chansius 5, ρ 403,6 Materia fabris apta (Materia, geschikt voor timmerlui ) 
4 1 7 Dig (Ulpianus) 32 55 praef Ugni appellano nomen generale est, sed sic separatur, ut sit aliquid materia, aliquid lignum 

Materia est quae ad aedificandum fulciendum necessaria est, lignum, quidquid conburendi causa paratum est (Lignum is een 
algemene term, maar deze wordt zó onderverdeeld, dat het één materia is, het ander lignum Materia is hout dat voor bouwen en 
schragen nodig is, lignum hout dat voor verbranden is klaargemaakt ) 

418 Teksten die materia in verband met meubels noemen, zijn Var, L 8 32 (bed), Dig (Pomp ) 32 57 (kist en kast), Dig (Paulus) 
32 88 1-2 (kast) Isid (Ong 19 19 4) noemt de term in het algemeen om meubels uit te vervaardigen In twee teksten is sprake 
van de term tabula (balk) om een meubel uit te maken Gaius, Inst 2 79 en Dig (Gaius) 4 1 1 7 7 Nog een benaming voor de 
vorm van houten elementen om voorwerpen uit te vervaardigen, is planea (plank) Teksten met betrekking tot de eerste term zijn 
Fest 258 L en Paul, Fest 259 L, waarvan de laatste luidt Plancae tabulae planne, ob quam causa et Planet appellantur, qui 
supra modum pedibus plants sunt (Plancae zijn vlakke planken, om welke reden mensen ook wel Plana (platvoeters) worden 
genoemd, die bovenmatig platte voeten hebben ) 

419 Bijvoeglijk naamwoord abiegn(e)us zie onder andere Vitr 7 3 1 Abies alba cf Giordano 1980, 153-154 Het hout ervan is 
witachtig of geelachtig wit van kleur 

420 Plin , Nat 16 225 Firmissima ¡n rectum abies, eadem valvarum paginis et ad quaecumque libeat intestina opera aptissima sive 
Gracco sive Campano sive Siculo fabricae artis genere, spectabilis ramentorum crimbus, pompinolo semper orbe se volvens ad 
incítalos runcinae aptus, eadem e cunctis maxime sociabilis glutine in tantum ut fìndantur ante qua solida est (Het sterkst is 
dennehout in een verticale positie, tevens is het zeer geschikt voor panelen in deuren en voor elk gewenst soort timmerwerk 
binnenshuis, hetzij in de Griekse, hetzij in de Campaanse, hetzij in de Sicihaanse soort timmerwerk Het hout valt op door de 
krullen van de spaanders, altijd in een cirkel draaiend in de vorm van een wijnrank bij de heftige rukken van een schaaf, van alle 
houtsoorten is dit het geschiktst om te verlijmen, zozeer dat het hout eerder splijt waar het massief is dan in een verbinding ) 
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te vervaardigen.421 Het is dan ook aannemelijk dat ook meubels in deze houtsoort zijn vervaar
digd. De meeste teksten waarin de soort voorkomt, hebben betrekking op scheepsbouw422 of op 
het gebruik in de architectuur.423 Ook wordt ze genoemd in verband met het Trojaanse 
paard.424 De kwaliteit van de houtsoort is zeer afhankelijk van de herkomst. Uit de schriftelijke 
bronnen weten we dat de boom rijkelijk aanwezig was op het Apennijns schiereiland.425 Met 
betrekking tot de handel in deze houtsoort is CIL VI 9104 van belang, waarin sprake is van een 
abietarius, een handelaar in dennehout, alsook een passage bij Paulus (Fest. 25 L.) waarin de 
handel zelf wordt aangeduid.426 Uit deze laatste tekst kan voorzichtig de conclusie worden 
getrokken dat de houtsoort veel werd verhandeld, omdat abietaria negotia een tijdlang de 
algemene benaming voor de houthandel is geweest. 

Acer - esdoorn421 

Esdoornhout wordt vaak genoemd als grondstof voor meubels. Blijkens antieke teksten werd het 
vooral verwerkt in tafels428 en in solia (leunstoelen).429 Eenmaal wordt een fulcrum uit deze 
houtsoort genoemd.430 Tenslotte wordt het nog genoemd in verband met een deur.431 Uit het 
zogenaamde bruscum, hout dat gewonnen wordt uit vergroeiingen aan de wortels, werd volgens 
Plinius (Nat. 16.68) een bepaald type tafels vervaardigd.432 

Buxus - buksboom433 

Bukshout is volgens Vergilius geschikt voor draaiwerk.434 Blijkens de kwaliteiten van het hout is 
te verwachten dat het ook werd gebruikt voor gedraaide elementen van meubels.435 Een veiling 
van bukshout wordt één keer genoemd in Pompeii, in schrijftafeltje nr. 5 van het archief van 
Caecilius Iucundus.436 

Citrus - thuya437 

De houtsoort die in de teksten het meest voorkomt in verband met meubels, werd aangeduid met 

« 2 

Theophrastos, Historia Plantarum III 10.1. Zie voor de kwaliteiten van de abies alba ook: Theophrastos, Historia Plantarum V 
1.5-12. 
Liv. 28.45.18; Sidonius Apollinaris, Epistulae 8.12 5; Verg, G. 2.68; Verg., A. 5.662-663. Cf. ook Rival 1991, 36-42. 

423 CIL 1698.119, Vitr. 2.9.6-7. 
424 Verg., Α. 2.13-16 
4 2 ί Theophrastos, Historia Plantarum 5.8.1 en 5 8.9; Plin , Nat 16.197. Cf Rival 1991, appendix 6. 
426 Paul. Fest. 25 L.: Abietaria negotia dicebantur, quam materi<ari>am nunc dicimus, videlicet ab abietibus coemendts (De naam 

voor wat wij tegenwoordig houthandel noemen, was abietaria negotia [handel in dennehout]. De term is natuurlijk afgeleid van 
het opkopen van dennehout ). Cf. Edictum Diocletiani 12.1: materia abiegnia (denne(-bouw-)hout) 

4 2 7 Bijvoeglijk naamwoord acern(e)us. Wellicht is acer pseudoplatanus L. bedoeld, cf Blümner 1879, 246-248 en Giordano 1980, 
156. De boom groeit thans nog in Italië en kan 38 m. hoog worden. Het hout is geelachtig-wit van kleur, redelijk resistent tegen 
inwerking van insecten en goed te bewerken. Het wordt nu nog gebruikt voor het maken van meubels en fijn schrijnwerk 

42* Hor, S 2 8.10-11; Mart. 14.90 tit; Ον., Met 12.254-255 (in de beschrijving van de strijd tussen de Lapithen en Centauren), 
Plin., Nat. 16.185, Strabo 12.13.2. 

429 Ον., Fast. 3.359; Verg., Α. 1.175-178. 
4 3 0 Ον., Pont. 3.3.13-14. Ook in Plinius (Nat. 16 68) is wellicht sprake van onderdelen van bedden uit deze houtsoort. De term lectus 

pavoninus bij Martialis (14.85 tit.), waarvan het bijvoeglijk naamwoord veelal is aangezien als duidend op esdoornhout, kan onzes 
inziens niet in deze zin worden geïnterpreteerd. De houtsoort wordt zelf niet genoemd en de karakterisering is te vaag om deze 
met een bestaande houtsoort te kunnen identificeren. Cf. ook Plin., Nat. 16.97. 

431 Ον., Met. 4.486-487. 
432 Over acer in de scheepsbouw Rival 1991, 72-74. 
4 3 3 Buxus sempervirens, bijvoeglijk naamwoord buxeus, cf. Blümner 1879, 252-254, Giordano 1980, 159. Ook buxus was afkomstig 

van het Apennijns schiereiland of van Corsica. Thans groeit de houtsoort in Centraal-Europa, is geelachtig van kleur, tamelijk 
zwaar en erg hard. Ook nu wordt ze nog gebruikt voor schrijnwerk en vooral voor draaiwerk. Cf. voorts Meiggs 1982, 281-282. 

434 Verg., G. 2 449: torno rasile buxum (buxhout, met de draaibank gemakkelijk glad te maken). 
435 Voor bukshout in de scheepsbouw Rival 1991, 76-77 
436 CIL IV Suppl. I, 284: Ob auxionem buxianafm) (Wegens een veiling van buxhout). Cf. Andreau 1974, 313-314. 
437 Bijvoeglijk naamwoord citreus, cf. Giordano 1980, 903; de houtsoort wordt ook wel aangeduid als thuya articúlala Vahl of tetra-

chnis articúlala. De boomsoort groeit nu nog in de bergen van Algerije en Marokko. Een uitgebreide beschrijving van dit hout 
geeft Meiggs 1982, 286-291. 
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de term citrus. De Oxford Latin Dictionary stelt de houtsoort terecht gelijk aan callitris 
quadrivalvis. Bij klassieke auteurs vinden we dat de houtsoort werd gewonnen in Mauretanië.438 

Met name de vergroeiingen aan de wortel van de boom waren geliefd om de fraaie nervatuur.439 

Uit dit hout vervaardigde men tafelbladen die gemonteerd werden op ivoren poten en deze combi
natie van citrushout en ivoor heeft ertoe geleid dat in epigrafische bronnen de handwerkers citrarii 
en eborarii ook in combinatie worden genoemd.440 Deze zogenoemde mensae citreae waren 
bijzonder kostbaar en de waarde van dergelijke meubelstukken nam toe met de grootte van het 
blad, indien het uit één stuk was vervaardigd. De vorm van het blad was rond, waardoor ook wel 
de term orbis voor dit type tafel wordt gebezigd. In poëzie dient het meubel doorgaans als een 
symbool van grote rijkdom en luxe,441 hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat de kostbaarheid 
soms gerelateerd was aan goud dat veel goedkoper was. Met dezelfde betekenis komt het ook wel 
voor in proza.442 Zeer grote luxe wordt gesuggereerd, wanneer deze houtsoort genoemd wordt in 
combinatie met grotere meubels dan tafels, zoals bedden443 en kasten444 of in architectonische 
decoraties.445 

De meest uitgebreide beschrijving van de houtsoort geeft Plinius,446 daarbij ingaande op de 
herkomst, de toepassing en de kostbaarheid. De fraaiste variant van de houtsoort kwam volgens 
hem van de Mons Ancorarius in Mauretania Citerior die op het moment dat Plinius schrijft, geheel 
is ontbost. Het meest geliefd voor het verwerken in tafels zijn de vergroeiingen aan de wortels. Het 
hout heeft een bijzonder fraaie nervatuur, maar zou, aldus Plinius, in schoonheid worden overtrof
fen door esdoomhout, wanneer dit laatste een even grote omvang zou bereiken.447 Plinius merkt 
op dat Theophrastos de houtsoort wel noemt, zonder te schrijven over tafels, waardoor de opkomst 
van luxe tafels waarin dit hout verwerkt was, waarschijnlijk in de tijd van Cicero moet worden 
gezocht.448 Dit wordt bevestigd door Varrò.449 Het is mogelijk dat de handel in citrushout een 
impuls heeft gekregen na de oorlog tegen Iugurtha (107-105 v.Chr.), zoals Meiggs (1982, 288) 
heeft geopperd. 

Opvallend is de afkeer van Seneca voor tafels met een grillige nervatuur, waarmee hij onge
twijfeld doelt op mensae citreae; de grillige nervatuur zou de ogen van de disgenoten afleiden en 
wellust en jaloezie opwekken.450 

442 

Over deze herkomst lezen we bij Strabo 17.3.4 en Plin., Nat. 13.91 
Giordano (1980, 903) schrijft de vergroeiingen toe aan verwonding van het cambium door grazende dieren. De moderne handels
naam voor hout dat uit de zeldzame vergroeiingen gewonnen wordt, is Tisswood'. Cf voorts Blümner 1879, 274. 
Onder andere CIL VI 9258.9 en CIL VI 33885.4. De eerstgenoemde inscriptie noemt citrarii uit Napels. 
Apul., Met. 2 19; luv. 11.117-131; Luc. 9.426-430; id. 10 144-146; Mart. 2.43.9-10; id. 9.22.5-6, id. 9.597-10; id. 10.80.1-2; id. 
10.98; id. 12.66.5-7; id. 14.89; id. 1490.1; id. 14.91; id. 14.139 [138]; Sen., Consolatio ad Helviam 11.6; Stat., Silv. 3394-95; 
id. 4.2.38-39 In verband met de tekst bij Lucanus betoogt Hunink (1992, 199-200) bovendien dat de houtsoort dient als beeld om 
aan te geven dat wat van ver komt, mooi is. 
Cassius Dio 61 10 3; Cic, Ver. 2.4.37; Dig. (Paulus) 19.1.21.2; Petr 119 26-30; Plin., Nat. 5 12 en 37 204; Tert., de Pallio 5.5. 

443 Pers. 1 52-53. 
444 Sen , de Tranquilízate animi 9.6. 
*" Apul., Met 5 1; Cato, Orat. fr 1, ар Fest. 282 L.; Var, Men. 182 (Gerontodidaskalos) (= Varrò, ар. Non. p. 86 M. Een tafel met 

een poot van citrushout en een marmeren blad noemt Horatius (C. 4 1.17-20). 
446 Plin., Nat 13 91-102. 
447 Plin., Nat. 16 66; id. 16.68; id 16 185. 
448 Plin , Nat. 13.102: De mensis tarnen Iaculi (sc Theophrastus), et alias nullius ante Ciceromanam veluslior memoria est, quo novi-

ciae apparent. (Over tafels zwijgt Theophraslos echter, en elders is er geen vermelding die verder teruggaat in tijd dan die van 
Cicero, waardoor ze een recente trend lijken.). Theophrastos noemt de houtsoort wel, in Historia Plantarum 5.3.7. 

4 4 9 Var , R. 3.2.4 
4 5 0 Sen., de Tranquilízate animi 1.7: Placet minister incultus et rudis vernula, argentum grave rustici patris sine ullo nomine artificis, 

et mensa non varietale macularum conspicua пес per multas dominorum elegantium successiones civitati nota, sed m usum 
posila, quae nullius convivae oculos пес voluptate moretur пес accenda! invidia. (Mijn favoriete dienaar is een ongeoefend en 
onervaren huisslaafje, mijn favoriete zilver is het zware van mijn vader van het platteland zonder enige naamsstempel van de 
maker, en mijn favoriete tafel valt niet op door de grillige houtnerven en is ook niet bekend bij de burgerij door de vele chique 
heren die haar achtereenvolgens hebben bezeten, maar het is een meubel om te gebruiken, dat de ogen van geen van de disgeno
ten zal afleiden door genot noch jaloezie zal opwekken.). Tert., de Pallio 5.5 duidt deze houtstructuur aan als ligneas maculas 
(houtvlekken). 
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Cupressus - cypres451 

Slechts tweemaal wordt cypressehout genoemd in relatie tot een meubel. Een passage bij Horatius 
(Ars 330-332) heeft volgens de commentator Porphyrio betrekking op een kist voor boekrollen: het 
cypressehout beschermt de geschriften tegen vraat. De sterke geur die wordt veroorzaakt door het 
hoge gehalte aan harsolie van deze houtsoort is hiervan de oorzaak.452 

(H)ebenus - ebbeboom453 

Ebbehout komt in de geschreven bronnen zelden voor en wordt slechts eenmaal in verband met 
meubels genoemd. De zeldzaamheid van de houtsoort wordt bevestigd door Apuleius.454 De hout
soort, die uit India en Ethiopië moest worden ingevoerd,455 werd beschouwd als zeer luxe.456 

Meiggs (1982, 286) acht een passage bij Ovidius (Met. 11.610), waarin ebbehout genoemd wordt 
in combinatie met meubels, rechtstreeks overgenomen uit de Griekse literatuur. Als verklaring voor 
deze opvatting gebruikt hij ten onrechte het argumentum ex silentio als was ebben geen populaire 
houtsoort bij de elite omdat het in de Romeinse satire geen enkele keer voorkomt, maar waar
schijnlijk heeft het citrushout als gemeenplaats om grote luxe aan te geven, hier het noemen van 
ebbehout overbodig gemaakt. 

Fagus - beuk451 

Beukehout wordt tegen alle verwachting in slechts een enkele keer genoemd voor meubels, hoewel 
het relatief sterk, gemakkelijk te bewerken en goedkoop is. Het kwam rijkelijk voor op het 
Apennijns schiereiland.458 Martialis (2.43.10) plaatst een beukehouten tafel tegenover een mensa 
citrea, waarmee hij aangeeft dat uit deze goedkope houtsoort eenvoudige meubels werden vervaar
digd. Columella (12.47.5) noemt ook kleine kisten van beukehout. 

Ficus - vijgeboom459 

Horatius (Sat. 1.8.1-3) noemt een vijgetronk waaruit naar believen een bank of een Priapusbeeld 
gemaakt kan worden. In zijn commentaar op deze passage constateert Porphyrio echter terecht dat 
deze houtsoort niet geschikt is om er voorwerpen uit te vervaardigen. 

Ilex - steeneik 
Waarschijnlijk wordt met ilex de steeneik bedoeld.460 Ofschoon ook van deze houtsoort verwacht 
mag worden dat ze veel is gebruikt voor meubels, wordt zij in de schriftelijke bronnen slechts 
tweemaal genoemd in combinatie met meubels. Plinius noemt een eikehouten tafel in het bezit van 
keizer Tiberius met fineer in citrushout.461 Terentius noemt eikehout in verband met bedde-
poten.462 Behalve de term ilex komt ook quercus voor in de betekenis van 'eik', hoewel de 
laatste niet in relatie tot meubels wordt genoemd. Het is moeilijk in de Latijnse teksten het 

45J 

451 Cupressus sempervirens, cf. Blümner 1879, 257-258, Giordano 1980, 163-164, Meiggs 1982, 293-294. Deze houtsoort groeit op 
het Apennijns schiereiland en wordt ook nu nog gebruikt om meubels te vervaardigen. Cf. Plin., Nat. 16.139-141 

4,2 Vitr. 2.9.13. 
Giordano (1980, 420) stelt de soort gelijk met Dwspyros crasstflora Hiern, thans groeiend in Nigeria en Kameroen Cf. voorts 
Blumner 1879, 258-259 en Meiggs 1982, 282-286. 
Apul, Apol. 61. hebeni lóculos .. ex illa polius materia ranore et durabiltore uti faceret adhortatum (een kistje van ebbehout . . 
hij gaf hem opdracht om het (beeldje) liever van die zeldzamere en duurzamere houtsoort te maken.). 
Isid., Orig. 17.7.36; Mela 3 80; Plin., Nat. 6.197; ld. 12.17; Verg., G. 2.116-117. 
Luc 10 117;Ov, Met. 11.610. 
Fagus sylvatica, cf. Blümner 1879, 250, Giordano 1980, 159; Meiggs 1982, 295. Thans groeit deze boom in de Alpen en de 
Apennijnen Ze kan maximaal 38 m. hoog worden, het kemhout is vrij dicht en de kleur is licht bruin-roze. Beukehout wordt ook 
nu nog veel in meubels verwerkt. Voor beukehout in scheepsbouw cf. Rival 1991, 64-66. 
Theophrastos, Historia Plantarum 5.8.3 noemt Latium als gebied waar veel beuken groeien 
Cf. Giordano 1980, 177. 
Bijvoeglijk naamwoord ihgn(e)us, iliceus. Cf. Blümner 1879, 263-264 en Giordano 1980, 165. De steeneik groeit thans op de 
Italiaanse eilanden en in Puglia. Het hout is erg zwaar en moeilijk te bewerken. 
Plin., Nat 13 94 
Ter., Ad. 585. 
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precieze onderscheid tussen deze termen aan te geven. 

Nux - walnoteboom 
De nux, die geïdentificeerd kan worden met de walnoot (juglans regia),46i wordt door Iuvenalis 
genoemd als hout voor eenvoudige eettafels.464 De houtsoort was aanwezig op het Apennijnse 
schiereiland. 

Olea - olijfboom™ 
Olijfhout treffen we alleen bij Cicero (Div. 2.86), waar melding wordt gemaakt van een kleine kist. 
De grillige groeiwijze en de geringe omvang maakt het alleen geschikt voor kleinere arte
facten.466 

Salix - wilg467 

Ovidius noemt wilgehout in verband met beddepoten en een bed en geeft daarmee de eenvoud van 
het meubel aan.468 Daarnaast noemt Plinius (Nat. 16.174) wilgetenen die gebruikt werden voor 
vlechtwerk in cathedrae (stoelen met rugleuningen). 

Terebinthus - terpentijnboom469 

Het enige voorbeeld van een meubel van terpentijnhout kennen we uit Propertius (3.7.49-50), die 
het noemt als materiaal voor een bed. 

Tilia - linde470 

Linde wordt slechts door Columella (R. 12.47.5) genoemd, als hout voor kleine kisten. 

4.4.2 Analyses te Herculaneum 

In juli 1991 werd toestemming verkregen een vijftigtal houtmonsters te nemen van meubels in 
Herculaneum. In Pompeii is een monster van een beddepoot in de Casa del fabbro (I 10,7) 
genomen.471 De resultaten zijn hieronder verkort in een tabel weergegeven. Bij de analyse van de 
monsters is gebruik gemaakt van een binoculair en een microscoop met opschijnend licht. Het 
naaldhout was met deze apparatuur goed te bestuderen. Voor loofhoutsoorten en bij de controle 
van het naaldhout is gebruik gemaakt van een 'JEOL JSM Τ 300 scanning electron microscope' 
(15 kv.) waarvoor de monsters eerst voorzien zijn van een goudlaag met behulp van een 'Balzers 
sputter unit'. Wat de naaldhoutsoorten betreft leverde deze methode geen problemen op. Aanvanke
lijk waren de loofhoutsoorten niet te bestuderen door oplichtingsverschijnselen die werden veroor-

Het hout is vast en duurzaam, gemakkelijk te bewerken en wordt ook nu nog voor meubilair gebruikt Cf Blumner 1879, 293, 
Giordano 1980, 182, Meiggs 1982, 421 Voor walnoot in scheepsbouw cf Rival 1991, 62-64 
luv II 117-119 Illa domi natas nostraque ex arbore mensas\ tempora vider uni, hos lignum stabat ad usus.ì annosam SÌ forte 
nucem deiecerai Eurus (In die tijden zag men tafels thuis gemaakt en uit inheemse houtsoorten, als toevallig de zuidoostenwind 
een oude noteboom omvergeworpen had, gebruikte men daarvoor het hout ) 
Bijvoeglijk naamwoord oleagm(e)us Olea europea, cf Blumner 1879, 280, Giordano 1980, 183-184 De boomsoort komt thans 
nog in Italie voor en kan 15 tot 20 m hoog worden Het hout is zeer duurzaam, maar er kunnen alleen kleine voorwerpen uit 
vervaardigd worden, daar de stammen genng in dikte zijn Momenteel gebruikt men het hout in Italie voor schnjn-, snij-, en 
draai werk 
Cf Phn, Nat 17 30 
Cf Blumner 1879, 294 en Giordano 1980, 198-199 Deze houtsoort is inheems Bijvoeglijk naamwoord salign(e)us 
Respectievelijk Ov , Met 8 656 en 8 659 
Terebinthus (Pistacia Terebinthus L ) , cf Blumner 1879, 290, Giordano 1980, 203-204 De soort groeit thans nog in Italie en 
wordt gebruikt voor fijn schrijnwerk 
Bijvoeglijk naamwoord tiliagineus Tilia cordata Mill of Ti/ια platyphylla Scop"*, cf Blumner 1879, 278, Giordano 1980, 204 
De houtsoort werd aangevoerd van Corsica en Paphlagonie in Klein-Azie, thans groeit ze in de Alpen en de Apennijnen Het hout 
is witachtig van kleur, vnj zacht en wordt nog voor snij- en draaiwerk gebruikt 
De exacte herkomst van de monsters is steeds aangegeven in de catalogus onder code 3 3 1 
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zaakt door de moderne paraffinelaag die na de ondekking op de meubels was aangebracht. Na 

oplossing van de paraffine in xyleen en een nieuwe behandeling met het sputterapparaat waren de 

monsters wel te bestuderen met de 'scanning electron microscope'. De niet te identificeren 

monsters bleken afkomstig te zijn uit de moderne paraffinelaag en bevatten geen hout.4 7 2 Bij de 

identificatie van de houtsoorten is gebruik gemaakt van de tabellen in de werken van 

F.H. Schweingruber (1978 en 1990) en van het computerprogramma Guess.4 7 3 

Meubel geanalyseerde houtsoort 
en aantal monsters 

Casa del tramezzo di legno (III 10-11), bed (cat.nr. 1; afb. 11-12): 
Casa a graticcio (III 13), bovenverdieping, vertrek 5, bed (cat.nr. 2): 
Casa a graticcio (ΠΙ 13), bovenverdieping, vertrek 5, kinderbed (cat.nr. 3) 
Casa a graticcio (III 14), bovenverdieping, vertrek 1, bed (cat.nr. 4): 
Casa a graticcio (IH 14), bovenverdieping, vertrek 2, biclinium (cat.nr. 5) 
Casa dell'alcova (IV 3-4), biclinium (cat.nr. 6): 
Insula V 17, bed (cat.nr. 9): 
Insula Orientalis Π 9, bed (cat.nr. 12): 
Insula Orientalis Π 10, bed (cat.nr. 13): 
kruk (cat.nr. 23): 
Insula V 6, amfoorrek (cat.nr. 31): 
Insula Orientalis Π 9, amfoorrek (cat.nr. 33): 
Casa a graticcio (III 14), bovenverdieping, vertrek 1, kastje (cat.nr. 35): 

abies alba 
5 
5 
1 
3 
4 
3 
2 
8 
1 
1 
3 
1 
2 

Insula Orientalis I la, wieg (cat.nr. 11): 
quercus 

1 

Casa del mobilio carbonizzato (V 5), tafel, blad (cat.nr. 15; afb. 13-14): 
juglans 

1 

Casa del mobilio carbonizzato (V 5), tafel, poot (cat.nr. 15; afb. 15-17): 
buxus 

1 

Insula VI 19-22, Collegio degli Augustali, tafel, poot (cat.nr. 17; afb. 18-19): 
carpinus 

1 

Zogenaamde Decumanus Maximus, kist, achterzijde (cat.nr. 41): 
acer 

1 

Een methode die met de hier beschreven overeenkomsten vertoont en waarvan wij pas na onze analyses van monsters uit Hercu-
laneum kennis hebben genomen, is toegepast door P. Wamock en M. Pendleton (1991, 107, 110) bij hout van de diptiek uit het 
scheepswrak van Ulu Burun, dat geïdentificeerd is als buxus. Hier werd een vettige substantie aan de oppervlakte verwijderd door 
het monster enkele malen te spoelen in gedestilleerd water en verwarmd xyleen, daarna in een oplossing van xyleen en 
amylacetaat en tenslotte alleen in amylacetaat. Vervolgens werd het monster gedroogd met gebruikmaking van het kritisch punt. 
Voor het overige komen beide methodes overeen. 
Computer Assisted Multiple Entry Key for Computer Assisted Wood Identification; wood databases compiled by Dr. E.A. Whee
ler, Program designed by Dr. CA. LaPasha. 
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niet te identificeren 
Insula V 17, bed (cat.nr. 9): 1 
Insula Orientalis Π 9, bed (cat.nr. 12) 1 
Insula V 17, kast (cat.nr. 37): 2 
Insula Orientalis I la, tafel (cat.nr. 19) 1 
Zogenaamde Decumanus Maximus, bank (cat.nr. 26): 1 

fagus 
Pompeii, Casa del fabbro, beddepoot 1 

Hoewel slechts van 18 van de 41 geconserveerde meubels monsters zijn geanalyseerd 
- toestemming voor meer monsters is niet verkregen -, kan op grond van de analyses met de 
nodige voorzichtigheid geconcludeerd worden dat in Herculaneum voor de meubels vooral gebruik 
is gemaakt van hout van de zilverspar (abies alba), terwijl in sommige gevallen loofhout is 
gekozen. De verhouding in de monsters is abies alba : loofhout : onbekend als 39 : 5 : 6. Alle te 
identificeren monsters van bedden zijn van de zilverspar afkomstig. Waarschijnlijk waren de 
bedden nagenoeg geheel uit dennehout vervaardigd, hetgeen ook is gebleken wanneer meer dan één 
monster is geanalyseerd, waarvoor bij sommige bedden toestemming is verleend. Uitzonderingen 
hierop zijn de poten, hoewel deze slechts bij enkele bedden bewaard zijn gebleven en het fineer
houtmozaïek in cat.nr. 13. Ook is dennehout gebruikt voor een kruk (met uitzondering van de 
zitting in houtmozaïek), twee amfoorrekken en een kast. De verdeling lijkt er op te wijzen dat 
andere houtsoorten alleen voor specifieke doeleinden werden gebruikt. In de moderne tijd wordt 
abies alba in Italië weinig voor meubilair gebruikt, omdat deze houtsoort er niet erg geschikt voor 
is (Giordano 1980, 153-154). Er bestaat echter in het hout van de zilverspar, die meestal op berg
hellingen groeit, een grote variatie in kwaliteit. Meiggs (1982, 119) schrijft dan ook: 'Quality 
depends largely on climate, temperature, and soil, and of the four varieties [sc. of fir] in the 
Mediterranean area abies alba, the silver fir, which was limited to Italy and Sicily, and Macedón, 
had the highest reputation.' Vóór de uitbarsting van de Vesuvius was de helling van de vulkaan 
wellicht voor een deel begroeid met zilversparren, waardoor deze houtsoort in grote hoeveelheden 
beschikbaar was en de kwaliteit van het hout moet door de vruchtbare vulkanische bodem vrij 
hoog zijn geweest.474 Ook in Pompeii is abies alba meermalen geconstateerd, als hout voor 
schrijftafeltjes.475 Het dennehout kan eventueel ook gerooid zijn op een van de berghellingen in 
de omgeving van de Vesuvius. Over de precieze locatie van de dennebossen waarvan de meubels 
zijn gemaakt, kan wellicht in de toekomst uitsluitsel worden verkregen door grondboringen. 

In een viertal kleinere meubels waren andere houtsoorten verwerkt. In vergelijking tot de 
stukken van dennehout gaat het om meubels die zijn samengesteld uit elementen van geringe 
breedte en dikte, namelijk een wieg (eikehout/quercus), twee tafels (één exemplaar met poten van 
buxhoutJbuxus en een blad van walnoot//Mg/a/u en één van haagbeuk/ carpinus) en een kist 
(esdoornhout/acer). In de poten van de tafels zijn bovendien decoraties uitgesneden die in abies 
alba moeilijk zijn aan te brengen. Bij het monster uit Pompeii betreft het een op de draaibank 
vervaardigde beddepoot van beukehout//agi/j. Bij deze meubels is de voorkeur gegeven aan loof
hout boven hout van de zilverspar. De elementen van geringe omvang in deze meubels moeten een 
zekere stevigheid hebben. Dit geldt ook voor delen met houtsnijwerk en voor op de draaibank 
vervaardigde elementen, waarvoor dennehout zich minder leent. Naar het zich laat aanzien, moes
ten deze houtsoorten deels worden aangevoerd. Geen van alle hoefde echter van ver te komen, 
want al deze houtsoorten waren op het Apennijns schiereiland voorradig. Quercus en juglans zijn 

In een presentatie in het auditorium van de opgraving te Pompen op 3 juli 1992 van de resultaten van het onderzoek van Prof. 
Rosanna Caramiello van het Departimento di Biologia Vegetale van de Universiteit van Turijn, die ook een aantal houtmonsters 
heeft geanalyseerd uit de Terme Suburbane van Herculaneum, bleek dat ook hier het merendeel van de monsters abies alba was. 
Ook daar is het idee geopperd dat de helling van de Vesuvius begroeid kan zijn geweest met dit soort naaldbomen. 
Cf. Varone 1990, 148-149 
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ook verwerkt in de boot die in 1982 op het strand van Herculaneum is opgegraven. In de Casa 
del bicentenario is een schrijftafeltje van buxus aan het licht gekomen.477 Quercus en fagus zijn 
bovendien in Pompeii gevonden; de laatste soort zelfs in grote hoeveelheden.478 In de schriftelij
ke bronnen wordt geen relatie gelegd tussen meubels en de materialen carpinus (haagbeuk) en 

479 

quercus. 
Wanneer meer monsters van één meubel zijn genomen, is in bijna alle gevallen ook maar één 

houtsoort geconstateerd. Dit was steeds abies alba, afkomstig van meubels die nog in de opgraving 
staan. Wat de kleinere meubels in het magazijn betreft, werd slechts in één geval toegestaan twee 
monsters te nemen. Hieruit bleek dat in een tafel twee houtsoorten gebruikt waren, buxhout (buxus) 
voor de poten en walnoot (juglans) voor het blad; de eerste is een houtsoort die zich goed leent 
voor houtsnijwerk en de tweede een soort met een zeer grillig uiterlijk. Dat deze combinatie in de 
oudheid vaker werd gemaakt, blijkt uit acht tafels uit tumulus MM in Gordion.480 Ook in andere 
tafels te Herculaneum zijn naar analogie van het genoemde exemplaar wellicht verschillende hout
soorten verwerkt. Vermoedelijk was dit ook bij bedden het geval, hoewel hier steeds slechts één 
houtsoort is geconstateerd. Het is aan te nemen dat beddepoten gedraaid waren en daarvoor leent 
abies alba zich slecht; eerder is hier een loofhoutsoort als buxus of fagus (ook geconstateerd in het 
monster uit Pompeii) te verwachten. Bij de zitmeubels (kruk) is één keer abies alba geconstateerd. 
Het fineer van de kruk is uit een andere houtsoort vervaardigd, hetgeen uit de nervatuur is op te 
maken, maar welke soort hout hier is gebruikt, staat niet vast. In de kist is acer vastgesteld en in 
alle overige geanalyseerde bergmeubels weer abies alba. 

4.4.3 Conclusie 

Wanneer we nu de gegevens uit de antieke teksten (§ 4.4.1) vergelijken met de uitkomsten van de 
analyses van de houtmonsters uit Herculaneum (§ 4.4.2), kunnen we daaruit enkele conclusies trek
ken. Uit de genoemde passages blijkt meer dan de helft van alle schriftelijke bronnen die houtsoor
ten in combinatie met meubels noemen, betrekking te hebben op slechts één houtsoort en één 
meubel: de mensa citrea. Uit de teksten waarin dit type tafels voorkomt, kan worden opgemaakt 
dat het bij uitstek luxe-artikelen waren en dat slechts weinigen zich een dergelijk meubel konden 
veroorloven. Zonder een kritische beoordeling van de geschreven bronnen zou het beeld kunnen 
ontstaan dat mensae citreae zeer veel voorkwamen in verhouding tot meubels van andere, goed
kopere houtsoorten, waarover de bronnen nagenoeg zwijgen. Ook ligt het voor de hand dat het 
hout van de gewone eik {quercus robur) voor meubels is gebruikt, maar hierover geven antieke 
auteurs evenmin uitsluitsel. Wanneer gekeken wordt naar de frequentie waarmee hout in relatie tot 
meubels wordt genoemd, is het beeld dat uit de teksten ontstaat dus niet in overeenstemming met 
de werkelijkheid. Omdat toevallig één type tafels uit één bepaalde houtsoort deel is gaan uitmaken 
van een cliché om grote luxe aan te geven, komt deze in de literatuur veel voor, terwijl aan het 
hout van alledaags gebruiksmeubilair nagenoeg geen aandacht is geschonken. 

Op grond van de analyses van houtmonsters kunnen we concluderen dat in Herculaneum 
zilverden een veel gebruikte houtsoort voor meubilair was. Men achtte dit hout voldoende bruik
baar voor meubels, hoewel ook meer geschikte loofhoutsoorten op het Apennijns schiereiland 
voorhanden waren. Ongetwijfeld was zilverden in de directe omgeving van Herculaneum in ruime 

Cf. Ferroni/Meucci 1989, 110, cf. alhier noot 3. 
Cf. Pugliese Carratelli 1950, 278. Zie voor schrijftafeltjes van buxus van elders· Wamock/ Pendleton 1991, 107 
Cf Bonghi Jovino 1984, 352-355 en tav. 184. 
Carpmus- Phn., Nat. 16, 67; id. 16.73-74; id. 16.226; Vitr. 2.9.12, cf Blümner 1879, 294-295; (niet in Meiggs 1992), het is zeer 
hard en compact hout dat in de bouw en bij timmerwerk werd toegepast, ook nu groeit de boom nog in Italië, cf Giordano 1980, 
160 Quercus' Plin., Nat 16.17; cf. Blümner 1879, 260-266 (met verwijzingen naar de antieke literatuur), Meiggs 1982, 45-46 en 
295, Giordano 1980, 194; het was waarschijnlijk in grote hoeveelheden aanwezig op het Apennijns schiereiland. 
Cf. Aytug 1988, 366-367, die de analyses heeft uitgevoerd. 
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mate aanwezig en verkoos men deze houtsoort, omdat de kosten voor vervoer laag waren en 
zodoende het eindprodukt betaalbaar bleef. Plinius (Nat. 16.225) noemt abies een houtsoort die 
zeer bruikbaar was in houtwerk binnenshuis, gemakkelijk met de schaaf te bewerken en het best 
van alle houtsoorten te verlijmen. Voor specifieke doeleinden werd gebruik gemaakt van andere 
houtsoorten die soms moesten worden aangevoerd. Dit blijkt allereerst uit de literatuur, bijvoor
beeld wanneer Vergilius in de Geórgica (2.449-450) duidt op de geschiktheid van bukshout voor 
draaiwerk of wanneer Plinius (Nat. 16.231) aangeeft met welke houtsoorten men andere het best 
kan fineren. Ook het gebruikte loofhout in de meubels te Herculaneum wijst daarop. Dat de hier 
geconstateerde houtsoorten eik (quercus) en haagbeuk (carpinus) in de schriftelijke bronnen niet 
worden genoemd als materiaal voor meubilair, geeft aan hoe gevaarlijk het is om slechts op grond 
van deze bronnen uitspraken te doen over houtgebruik in Romeinse meubels. De analyses van 
monsters van meubels in Herculaneum zijn natuurlijk in de eerste plaats van belang voor onze 
kennis over de lokale situatie en geven op zichzelf ook geen uitsluitsel over houtgebruik voor 
meubels in de Romeinse wereld. Toch is het mogelijk uitspraken te doen die een grotere reikwijdte 
hebben. In het algemeen zal vooral gebruik zijn gemaakt van lokale houtsoorten, mits deze in 
voldoende mate aanwezig waren. Er was zeker kennis van de specifieke eigenschappen van de 
verschillende houtsoorten, hetgeen leidde tot de keuze van andere dan direct in de omgeving 
aanwezige soorten voor speciale toepassingen. 

4.5 Gereedschappen voor schrijnwerken 

Over het gehele voormalige Romeinse gebied verspreid zijn gereedschappen voor houtbewerking 
gevonden. Meestal worden slechts de metalen elementen gevonden, de houten delen zijn veelal 
vergaan. Uit de vondsten blijkt een grote variëteit aan gereedschappen voor dit handwerk te hebben 
bestaan, waardoor de houtbewerkers in het algemeen en de schrijnwerkers in het bijzonder voor 
elke fase van het arbeidsproces beschikten over het geëigende werktuig. Fundamentele publikaties 
op het gebied van werktuigen, ook de gereedschappen voor de houtbewerking, danken we aan 
W. Gaitzsch.481 Voorts zijn studies van H. Blümner (1879), W.F. Pétrie (1917, vooral 38-41) en 
H. Jacobi (1897, 204-216 en fig. 27-29) fundamenteel.482 De eerste twee auteurs hebben de 
gereedschappen voor houtbewerking in het algemeen behandeld, terwijl Jacobi de vondsten in het 
'Kastell Saalburg' in Duitsland als uitgangspunt heeft genomen. Afbeeldingen van houtbewerkers 
aan het werk en afzonderlijke gereedschappen zijn verzameld door G. Zimmer (1982, 31-33 en 
Nr. 56-74). 

Behalve over de resten van gereedschappen beschikken we over afbeeldingen van werktuigen 
voor de houtbewerking. Het onderscheid tussen de werktuigen welke men gebruikte om steen te 
bewerken en die welke de houtbewerking dienden, is niet altijd duidelijk.483 Misschien werden 
nagenoeg identieke werktuigen voor beide typen van bewerking gebruikt. 

Een derde bron van informatie voor onze kennis van de gereedschappen zijn de teksten, 
waarin de verschillende gereedschappen voor de houtbewerking en het meubelmaken worden 
genoemd. De teksten gaan zelden in op de vorm van de werktuigen, maar geven wel de naam en 
de functie. 

In deze paragraaf geven we op basis van de schriftelijke en archeologische bronnen een alfa
betisch overzicht van de gereedschappen die bij de houtbewerking en het schrijnwerken werden 
gehanteerd. De meeste werktuigen waren van metaal en hadden houten handgrepen.484 Plinius en 

Gaitzsch 1978; 1979; 1980; 1984A, 379-400; 1985; 1986. 
Het overzicht van gereedschappen van Richter ( 1966, 124) is beperkt. 
Cf Gummerus 1913, 85 en diens Kat. 48-56, Zimmer 1982, 149 en 161-179. 
Het is mogelijk dat de ijzeren elementen van gereedschappen gehard waren ('staal'), een procédé berustend op de opname van 
koolstof in het ijzer, cf Epprecht/Schaller 1981, 29-31. 
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Columella noemen de houtsoorten die het meest geschikt waren voor het maken van hand
grepen.485 De zelden aan het licht gekomen houten grepen tonen dikwijls - zoals ook tegenwoor
dig nog veelal de praktijk is - een versiering van ingedraaide lijnen die behalve decoratief ook 
functioneel, was: men kon beter grip houden, hetgeen het werken vergemakkelijkte. 

Bij de bespreking van de werktuigen ligt hier de nadruk op de gereedschappen voor de fijnere 
houtbewerking, het schrijnwerken. Voor de gereedschappen voor de ruwe bewerking, dat wil 
zeggen het vellen van bomen, het verzagen tot ruwe planken en balken etc, met gereedschappen 
als de securis (bijl), bipennis (tweesnijdende bijl) en dolabra (houweel), zij verwezen naar Blümner 
(1879, 297-306). 

Belangrijk voor de terminologie van gereedschappen voor de houtbewerking is een passage bij 
Plinius die gereedschappen en hulpmiddelen voor de houtbewerking (fabrica materiaria) 
opsomt.486 Hij noemt respectievelijk zaag, dissel, schietlood, boor, lijm, vislijm, winkelhaak, 
libella (de voorloper van ons waterpas), draaibank en de ijzeren kram. Andere auteurs voegen 
daaraan nog de circinus (passer) toe.487 Gereedschappen die in de literatuur verder nog voor 
houtbewerking worden genoemd, zijn hamer (malleus), beitel (scalprus), rasp (scobina) en vijl 
(lima). Behalve de genoemde meetinstrumenten komen ook een lineaal (regula) en een koord 
(linea) voor.488 Opvallend is dat de diversiteit aan gereedschappen (verschillende typen zagen, 
boren, beitels etc.) die blijkt uit de gevonden exemplaren en uit sporen van gereedschappen op 
houten artefacten, weinig of geen weerklank vindt in de teksten. De reden hiervoor lijkt dat de 
teksten steeds op een algemeen publiek zijn gericht, waardoor alleen de algemeen gangbare termi
nologie is overgeleverd. Ook vertellen de bronnen ons weinig over de vorm van de werktuigen. 
Dat was dan ook niet nodig: de meeste lezers van de genoemde werken wisten immers wat een 
zaag, een passer of een libella was. 

Een tweede opvallend kenmerk is dat de gereedschappen voor de houtbewerking eeuwenlang 
nauwelijks enige verandering hebben ondergaan. De oorzaak hiervan moet naar onze overtuiging 
worden gezocht in het feit dat de vorm van een bepaald werktuig direct voortkomt uit de functie 
ervan.489 Dat houdt in dat een eenmaal verkregen gereedschapsvorm die voldeed, niet verder 
veranderd hoefde te worden. De nauwe samenhang tussen vorm en functie is wellicht mede de 
oorzaak van het geringe onderscheid tussen gereedschappen op het Apennijns schiereiland en in de 
provincies van het rijk, al zal ook het Romeinse leger een zeer belangrijke rol hebben gespeeld bij 
de snelle verspreiding van gereedschapsvormen. Een eenmaal geperfectioneerd werktuig kon op die 
manier snel de meest afgelegen provincies van het rijk bereiken. Ook namen de Romeinen 
doelmatige gereedschappen van elders over. Dit laatste weten we nagenoeg zeker voor de Keltische 
boor (terebra gallica), die aan het begin van onze jaartelling werd ingevoerd (zie § 4.2.4). 

Plin., Nat. 16 230: Sunt vero et parvi usus fabrilium mimsteriorum insignes, ideoque proditum, terebris vaginas ex oleastro, buxo, 
ilice, ulmo, fraxino utilissimas fien, ex usdem malleos, maioresque e pinu et ilice. (Er zijn echter ook bekende kleine toepassingen 
van hout voor timmermansgereedschappen Zo is er overgeleverd dat de bruikbaarste handgrepen voor boren van wilde olijf, 
buxboom, steeneik, olm en es worden vervaardigd, en van dezelfde houtsoorten hamers, en grotere hamers uit pijnboomhout en 
steeneik.). Col. 11.2.92: Turn etiam per lucubrationem ferramenta acuere, et ad ea faceré vel facta manubrio optare; quorum 
optima sunt ¡lignea, deinde carpinea, post haec fraxmea. (Verder is het ook het beste 's nachts ijzeren gereedschappen aan te 
scherpen, en er handgrepen voor te maken of reeds gemaakte passend te maken; de beste daarvoor zijn die welke zijn gemaakt 
van steeneik, dan die van haagbeuk en daarna die van essehout.) 
Plin., Nat. 7.198: Fabricam ferrariam invenerunt Cyclopes, figlinas Coroebus Alheniensis, in us orbem Anacharsis Scythes, ut 
alti, Hyperbius Corinthius. Fabricam materianam Daedalus et m ea serram, asciam, perpendiculum, terebram, glutinum, ichthyo-
collam; normam autem et libellant et tornum et clavem Theodorus Samius, mensuras et pondera Phidon Argivus aut Palamedes, 
ut maluit Gellius. (De ijzerbewerking is door de Kyklopen uitgevonden, de pottenbakkerij door de Athener Koroibos, de bijbe
horende draaischijf door de Scyth Anacharsis, volgens anderen door de Korynthiër Hyperbios, de houtbewerking is door Daidalos 
uitgevonden en daarbij de zaag, de dissel, het schietlood, de boor, (stier-)lijm en vislijm; de schrijfhaak, de libel, de draaibank en 
de kram zijn echter door Theodoros van Samos uitgevonden, maten en gewichten door Phidon van Argos of Palamedes, wat 
Gellius voor meer waarschijnlijk houdt.). De door Plinius genoemde Cn. Gellius is een schrijver van Annales die leefde in de 
tweede eeuw v.Chr. 
Hyg., Fab. 274, Isid., Orig 19.19.9, Serv., A. 6 14; Sidonius Apollinaris, Epistulae 4 3 5. 
Lucr. 4.513-516. 
Cf. Gaitzsch 1980, 250; Gaitzsch 1985, 171. 
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In preromeins Italië bestond wel gereedschap voor houtbewerking, maar dit was erg eenvoudig 
en primitief. De voorlopers van de meeste meer ontwikkelde gereedschappen voor de houtbewer
king moeten gezocht worden in Griekenland en Zuid-Italië (Magna Graecia).490 De Romeinen 
hebben deze werktuigen geperfectioneerd en aan dit geheel waarschijnlijk de timmermanshamer en 
de schaaf toegevoegd. Wasowicz (1966, 226 en 233) is van mening dat voor de ontwikkeling van 
het schrijnwerken met name wat betreft de gereedschappen de hellenistische periode belangrijker 
was dan de Romeinse, mede omdat in die tijd nieuwe vormen van zagen ontstonden. In de 
Romeinse tijd constateert zij een standaardisering en een vermindering van kwaliteit in het schrijn
werken, maar baseert dit op te zwakke gronden. Juist de Romeinse periode heeft op het gebied van 
werktuigen tot perfectionering geleid. 

Behalve gereedschappen voor bewerking van hout maakten de schrijnwerkers gebruik van 
verschillende instrumenten voor het uitzetten van maten en het op elkaar afstemmen van de ver
schillende elementen in een meubel. Enkele grafstenen van ambachtslieden tonen dit soort meet
instrumenten.'191 Omdat dezelfde instrumenten ook in de bouw en de steenhouwerij werden 
gebruikt, kan alleen maar met zekerheid worden vastgesteld dat het om een grafsteen van een 
timmerman gaat wanneer de inscriptie dit expliciet vermeldt of indien naast de meetinstrumenten 
werktuigen zijn afgebeeld die typisch zijn voor de houtbewerking. In het schema hieronder zijn 
beide typen, gereedschappen en meetinstrumenten, opgenomen. Omdat van elk van de behandelde 
typen gereedschappen voorbeelden zijn gepubliceerd, zijn hiervan in deze studie geen afbeeldingen 
opgenomen. 

Ascia - dissel492 

De term ascia staat, behalve voor een bijl, ook voor een werktuig dat gebruikt werd voor fijnere 
houtbewerking, de dissel, een bijl met dwarse snede. Met behulp van de dissel kon men niet-vlakke 
elementen nagenoeg geheel in de gewenste vorm brengen. Een variant van dit gereedschap, in feite 
een werktuig met dezelfde vorm waaraan een hulpstuk was bevestigd, diende om oppervlakken te 
egaliseren en zelfs bijna te polijsten. In deze vorm moet de dissel beschouwd worden als de voor
loper van de schaaf. Gaitzsch heeft hiervoor terecht de term Ascia-Hobel (dissel-schaaf) geïntrodu
ceerd. Na de uitvinding van de schaaf in de vorm zoals wij die ongeveer kennen, zal de dissel 
vooral gebruikt zijn om vorm te geven aan gebogen oppervlakken, hetgeen met de antieke schaaf 
nog niet mogelijk was. 

Het gebruik van de dissel-schaaf voor het vlakken bestond al in de tijd van de teboekstelling 
van de wetten van de Twaalf Tafelen, getuige een tekst bij Cicero waarin hij een van deze wetten 
aanhaalt.493 In de overige bronnen waarin de term voorkomt, is het moeilijker om onderscheid te 
maken tussen de betekenissen 'bijl' en 'dissel'. Wel maken de teksten duidelijk dat het gaat om 
een gereedschap met een scherp vlak.494 

Enkele reliëfs die verband houden met de mythe van Daidalos en Ikaros, en enige grafreliëfs 
tonen hoe de dissel en de dissel-schaaf werden gehanteerd.495 De gevonden exemplaren van 

Cf. Matthäus 1984, 155-156 en Gaitzsch 1985, 176. 
Grafstenen met gereedschap geeft Felletti Maj 1977, 235 en tav. LXIV fig. 156. 
Cf. Gaitzsch 1980, 38^*6; cf ook Pétrie 1917, 16-18 en pi. XV-XVIII. 
Cic, Leg 2.59: rogum ascia ne polito. ([brandstapel-]hout zal hij niet met een dissel gladmaken.) 
Teksten met betrekking tot ascia zijn voorts: Apul., Met. 3 22 (spreekwoordelijk); Don., Ter. Eun. 515; Isid. Orig. 19 19.12, 
Palladius, de Agricultura 1.42.3, Petr. 74 (spreekwoordelijk); Plin, Nat. 16 207, Tert., Apol. 12.4; Vegetius, Epitoma rei militaris 
2 25; Vitr. 7.2.2; Vulgata, Hieremias 10.3. 
Daidalos en Ikaros: een reliëf in de Villa Albani: Bol 1992, 125 Nr. 296 en Taf. 84; (Bol 1989, 405 Nr. 128 en Taf. 229-230 
geeft een tweede reliëf in de Villa Albani; dit stuk heeft veel moderne aanvullingen waaronder de ascia en is daarom hier niet 
bruikbaar, cf. LIMC 3.2, 239 Nr. 23a, waar het stuk als authentiek staat vermeld); reliëf in het Museo Regionale te Messina: cf. 
LIMC 3.2, 240, Nr 35 Grafsteen van P. Beitenos Hermes in het Louvre te Parijs, inv. 934 (dissel-schaaf), cf Liversidge 1976, 
163 fig. 271 en Gaitzsch 1980, Taf. 62, 300 Andere voorbeelden zijn de grafstenen van P. Ferrarius Hermes, gevonden te Pisa in 
1566 en thans in het Museo Archeologico te Firenze, cf Gaitzsch 1980, Taf 61; grafsteen van P. Celerius Amandus, in situ te 
Ostia, Reg. IV, Cardo Maximus, inv. 1258, cf. Gaitzsch 1980 Taf. 62, 301; grafstèlè in het museum van Larissa, cf. Blümner 
1889, 158; graf van de Licinii, cf. Zanker 1975, 298-299 en 301 Abb. 36, reliëf in het Museo Gregoriano Profano van de 
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dissels tonen dat de andere kant van het ijzer veelal de vorm had van een hamer, waardoor een 
multifunctioneel werktuig ontstond.496 

Circinus - passer 
Dat de passer als meetinstrument en voor het uitzetten van cirkels werd gebruikt in de houtbewer
king, kan uit teksten worden opgemaakt.497 Het instrument is bovendien zowel uit originelen als 
uit afbeeldingen bekend.498 

Cuneus - keil of wig 
Dit werktuig, dat werd gebruikt voor het splijten van hout, is reeds vroeg vervangen door de 
zaag.499 Metalen keilen of wiggen dienden tevens als hulpmiddelen bij het zagen om de snede te 
verbreden en daardoor de gang van de zaag te vergemakkelijken.500 

Libella - libel 
De libella, de voorloper van ons waterpas, diende voor het vaststellen en uitzetten van horizontale 
vlakken. Door de aard van het meetinstrument waren er geen verticale vlakken mee te bepalen; 
daarvoor gebruikte men een schietlood. De libella was samengesteld uit drie latten. Twee daarvan 
waren onderling verbonden als de benen van een gelijkbenige driehoek en een derde, horizontale 
lat, verbond de beide eerstgenoemde op de halve hoogte zodat de vorm van een hoofdletter A 
ontstond. Aan de punt boven hing men een schietlood op. Wanneer dit schietlood midden over de 
dwarslat hing (bij evenlange benen), stonden de beide poten op gelijke hoogte en was het vlak 
eronder precies horizontaal. Door het instrument te verschuiven kon men controleren of een groot 
vlak horizontaal was. De belangrijkste tekst over de vorm van de libella is te vinden bij Vegetius 
die de vorm van een bepaald type slagorde vergelijkt met de vorm van de libella of de let
ter A.501 Als voorbeelden van afbeeldingen van libellae kunnen drie grafstèlai in de Capitolijnse 
Musea in Rome dienen.502 Een originele houten libella wordt bewaard in het Nationaal Museum 
te Cairo.503 

Lima - vijl, scobina - rasp504 

Voor de afwerking van zowel rechte als gebogen vlakken beschikte een schrijnwerker onder andere 

Vaticaanse Musea: man die met een dissel een meubelpoot maakt, cf. Zimmer 1982, 139-140 Nr. 57. 
Voorbeelden uit Pompeii: Napels, Museo Nazionale inv. 3431, 3433, 120719; in het depot te Pompeii: inv. 959 (Casa di Obellius 
Firmus), 3323, 5133 (uit I 10, 1). Exemplaren uit het Kastell Altstatt bij Miltenberg, cf. Gaitzsch/Matthäus 1981, 21-23; het 
British Museum heeft in 1854 een combinatie van een dissel en een hamer in miniatuur verworven, uit een tumulus in Sussex 
(inv. 54.12-27.77), cf. Manning 1966, 50-58 en fig. 2a; miniatuur-dissels uit een graf in Keulen, cf. Behrens 1939, 56, 2.1 en 2.2 
Hyg., Fab. 274.14; Serv., Α. 6.14; Sidonius Apollinare, Epistulae 4 3.5; Vitr 1.1.4; id. 1.2 2; id. 10.4.1 (in de architectuur). 
Ovidius (Met. 8.247-249) gaat in op de vorm van het gereedschap, evenals Isidorus (Orig. 19.19 9-10). 
Originele passers: Napels, Museo Nazionale inv. 76686; 76696 cf. Borie]lo e.a. 1988, 194-195 no. 141. Voorbeelden van afbeel
dingen: op een grafstèle in Aquileia, Museo Nazionale inv. 1231, cf. Zimmer 1982, 150 Nr. 70; grafsteen van een wagenmaker uit 
Priolo, nu in het Museo Nazionale van Siracusa, cf. Zimmer 1982, 142-143 Nr 61; grafreliéf uit Ostia, inv. 1258, cf. Zimmer 
1982, 146-147 Nr 65. 
Cf. Gaitzsch 1980, 116-119. Originelen uit Pompeii: Pompeii, depot inv. 305 en 16957 en Napels, Museo Nazionale inv. 123600 
Teksten die betrekking hebben op dit werktuig zijn. Cato, Agr 10 3; id. 11.4; Ov , Met 11 514-515; Plin , Nat. 16.206; Serv., A. 
7.509; Verg., G. 1.143-145: Tum ferri rigor alque argutae lammina serrae\ - nam primi cunéis scindebant fìssile lignum -,l tum 
variae venere arles. (Toen waren er voor het eerst de hardheid van ijzer en het blad van de krassende zaag - want de eerste 
mensen spleten met wiggen het kliefbare hout -, toen ontstonden allerlei technieken ); Verg, A. 6.179-182; id. 7 508-510. 
Cf. Adam 1984, 93-94 en fig. 194-196. 
Vegetius, Epitome rei militaris 3.20: Ad simtlitudinem autem A lilterae vel libellae fabrihs actes in hoc dimicandt genere 
componuntur. (Bij dit type gevechten worden slaglinies opgesteld in de vorm van de letter A of een timmermanslibel.) Zie voorts 
over het gebruik van de libella: Lucr. 4.515: et libella aliqua si ex parti claudicai hilum. (en de libel als die aan een of andere 
kant een beetje mank gaat.); Var., R 6 6; Vitr. 1.6.6; ld. 3.4.5; id. 3.5.8; andere teksten die het instrument noemen zijn' Col. 
3.13.12; Paul., Fest. 65 L.; Plin., Nat. 7.198; id. 36.172; Vitr. 7.1.3, id. 7.3.5. 
Cf. Stuart-Jones 1912, 73-75 en pi. 15 ( II 4, II 6, II 7). 
Cf. Sameh 1980, 52-55. 
Cf Gaitzsch 1980, 47-62. 
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over vijlen en raspen. De fijnheid, respectievelijk grofheid van het bewerkte vlak geeft het onder
scheid tussen beide werktuigen aan. Al naar gelang de functie varieerde ook de grofheid en de 
vorm.505 De grovere typen, ook wel raspen, worden in de literatuur aangeduid met de term 
scobina. Enkele teksten noemen het gereedschap in verband met de houtbewerking.506 Over de 
functie van de vijl als werktuig met een ruw oppervlak om te polijsten, spreken ook antieke 
bronnen, ofschoon deze doelen op het vijlen van andere materialen dan hout.507 Behalve voor het 
polijsten konden deze gereedschappen ook gebruikt worden om te gladde oppervlakken ruwer te 
maken om het beter hechten van gelijmd fineer mogelijk te maken.508 

Met de scobina maakte men ook gleuven of groeven in hout. Het gereedschap had een vlak 
ijzer dat geruwd was, zoals bij Plinius staat te lezen (Nat. 11.180). Over de functie als rasp spreken 
Isidorus en Varrò.509 

Linea - timmermanskoord 
Volgens Isidorus is de naam linea afgeleid van het materiaal waaruit het werd gemaakt, Unum 
(vlas).510 De linea diende als een meetinstrument om lengtematen uit te zetten5", en had 
daarmee dezelfde functie als de regula die wellicht korter was en uit hard materiaal was vervaar
digd. Een enkele keer wordt de linea genoemd voor gebruik in de bouw, bijvoorbeeld voor het 
vaststellen van de omtrek van zuilen.512 

Malleus/malleolus - hamer5™ 
Bij de houtbewerking werden verschillende soorten hamers gebruikt. Op een houten handgreep 
was, afhankelijk van de functie, een metalen of houten kop bevestigd. Specifiek voor de hout
bewerking noemt Livius (27.49.1) hamers waarmee men op beitels sloeg. Alleen Columella (3.6.3) 
spreekt over de vorm.514 Een originele hamer met metalen kop is uit Herculaneum bekend.515 

Een zeer geperfectioneerd werktuig, dat nu nog wordt gebruikt, de timmermanshamer, is waar
schijnlijk een Romeinse uitvinding. Op een houten steel was een ijzer bevestigd dat aan de ene 
kant een grote afgeplatte kop had om op nagelkoppen te slaan en aan de andere kant dun en vlak 
was en voorzien van een wigvormige opening om nagels uit hout te verwijderen.516 

De houten hamer hanteerde men als hulpwerktuig voor de bewerking met beitels en gutsen. 
Zowel de kop als de steel waren van hout. Een originele houten hamer is gevonden in Mainz.517 

Een wandschildering in de Casa dei Vetti te Pompeii toont een timmerman die een gat maakt in 
een plank met een beitel in de linkerhand en een houten hamer in de rechter.518 

Gaitzsch (1980, 49 en 52-60) geeft voorbeelden van vijlen die in doorsnede rechthoekig, vierkant, driehoekig, rond en halfrond 
zijn 
Var., L. 7 68· In <N>ervolana (se. Plautus): "scobina ego illun<c> actutum adrasi <s>enem" Scobina a scobe; lima emm 
maleria<e> fabnlis est. (In de Nervolaria schrijft Plautus "met een rasp heb ik die oude man ogenblikkelijk afgekrabd. Scobina 
(vijl) komt van scobes (vijlsel); een lima (vijl) is immers voor timmerhout.); Larg. 141. 
PI., Men. 85-86 (steen); Plin, Nat. 28.148; 37.109 (edelstenen); Vitr. 7.11.1 (brons). Voorts wordt de lima genoemd door Plin, 
Nat. 11.172, Quint., Inst. 2 12 8; Sen., Ер. 65.13. 
Pompeii: de originelen in het Museo Nazionale hebben geen inventarisnummer, cf. Gaitzsch 1980, Taf 12, Nr. 52-54. 
Var, L. 7.68; Isid., Orig 19.19.5. Voorts wordt het gereedschap genoemd door Tertullianus, Apologeticum 12.4. 
Isid., Orig. 19.18.3: Linea genere suo appellata, quia ex Uno fit. (Linea is zo genoemd naar haar aard, omdat ze wordt gemaakt 
van Unum [vlas] ). 
Cf Vitr. 7 3 5 
In architectuur. Vitr. 4 4.3; Vulgata, Reges 3.7.15; Cato, Agr. 14 3; Cic, Q. fr. 3 1 2. Voorts wordt de linea genoemd in: Gel., pr. 
11, Palladius, de Agricultura 3 9; Quint, Inst. 3.6.83; Vitr 4.2.2. 
Cf. Gaitzsch 1980,72-102. 
Andere toepassingen van hamers in: PI., Men. 402-403 (scheepsbouw); voor metaalbewerking: Isid., Orig. 19.7.2; id. 19.18.4; 
Plin., Nat. 34.144; id. 37.59; voorts is Sen., Ер. 90.13 van belang. 
Cf. Maggi 1985, tav. 51. 
Voorbeeld uit Pompeii: Napels, Museo Nazionale, inv. 121169, cf. Gaitzsch 1980, 90-91. 
Cf. Klumbach 1961, 98, Anm. 6 (met literatuur) en Abb. 1: het stuk is gevonden in 1881 in de pijler van een brug Cf Gaitzsch 
1980, 86 en Anm 193 
Pompeii, Casa dei Vetti, triclinium Ρ, noordwand, in het tafereel met Daidalos en Pasiphae 
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Norma - winkelhaak/schrijfliaak 
Allerlei handwerkslieden, niet alleen schrijnwerkers, gebruikten verschillende typen normae voor 
het uitzetten en controleren van hoeken. Dit konden rechte hoeken zijn, maar ook normae voor 
hoeken anders dan 90° zijn teruggevonden. In de schriftelijke bronnen wordt met een norma 
meestal een werktuig bedoeld waarmee men rechte hoeken kon uitzetten.519 Isidorus van Sevilla 
gaat in op de vorm: het gereedschap kan volgens hem worden gemaakt door drie latten van gelijke 
dikte, twee van twee voet lang en een derde van twee voet en tien unciae aan de uiteinden met 
elkaar te verbinden zodat een driehoek ontstaat.520 Dezelfde vorm is eerder genoemd door 
Vitruvius (9, pr. 6) die een veel bruikbaarder wijze van vervaardigen heeft aangegeven, door de 
stelling van Pythagoras toe te passen (drie linealen met lengtes van respectievelijk drie voet, vier 
voet en vijf voet, waardoor bij verbinding een driehoek met een rechte hoek ontstond).521 Een 
haak met een rechte hoek en twee hoeken van 45° is gevonden in Canterbury in 1978.522 

Hiermee kon een timmerman behalve rechte hoeken ook verstekken aftekenen. 

Perpendiculum - schietlood 
Om verticale lijnen uit te zetten of te controleren werd een schietlood gebruikt. Plinius (Nat. 7.198) 
noemt het als gereedschap voor de houtbewerking. Op de vorm ervan gaat geen van de teksten in, 
maar van archeologische vondsten weten we dat het bestond uit een koord waaraan een conisch 
voorwerp was vastgemaakt met de punt naar beneden. Caesar en Vitruvius gaan in op de functie, 
waarbij de laatste het gebruik in de bouw noemt.523 

Regula - lineaal 
De regula, een lineaal, diende voor het uitzetten van rechte lijnen of om te meten. Het instrument 
was waarschijnlijk een rechte, vlakke lat, eventueel voorzien van een schaalverdeling. Enkele 
teksten gaan in op de vorm.524 Wat de functie betreft, noemt Vitruvius (7.3.5) het gebruik ervan 
voor het controleren van lengtematen.525 Op reliëfs is enkele keren een regula afgebeeld.526 

524 

525 

Over de functie lezen we bij Lucretius 4.513-514: Denique ut m fabrica, si pravas! regula prima,\ normaque si fallax redis 
regiombus exit. (Tenslotte zoals bij timmerwerk, wanneer de eerste lineaal scheef is, en als de schrijfhaak bedrieglijk afwijkt van 
de juiste richting.) 
Isid., Orig. 19.18.1: Norma dicta graeco vocabulo, extra quam nihil rectum fieri potest. Conponitur autem ex tribus regulis, ita ut 
duae sint binum pedum, tertia habeat pedes duos, uncías decern, quas acquali crassitudine politas extremis cacumimbus sibi 
lungit ut schemam trigoni factant (Norma [schrijfhaak], afgeleid van een Grieks woord, zonder welk instrument niets recht kan 
worden. Het instrument wordt samengesteld uit drie linealen, zó dat twee daarvan twee voet lang zijn en de derde twee voet en 
tien twaalfde, die, op gelijke dikte gepolijst, aan de uiteinden worden verbonden, zodat ze de figuur van een driehoek vormen.). 
Andere teksten waarin de norma wordt genoemd zijn: Plin., Nat. 7.198 (als een van de gereedschappen voor de houtbewerking); 
id 36.72 (in verband met metselwerk), Quint., Inst. 11.3.141; Vitr 7.3.5. 
Cf. Chapman 1979, 403-405 Andere originele winkelhaken: Napels, Museo Nazionale inv. 76689, cf. Boriello e.a. 1988, 194-195, 
cat. 143, en inv. 78321. Afbeeldingen: op een grafsteen in de Capitolijnse Musea te Rome, cf. Stuart-Jones 1912, 73 pi. 15, nr. II 
6; relief uit Pisa in het Museo Archeologico te Florence, inv. 1914, cf. Zimmer 1982, 166 Nr. 90. Chapman (1979, 406 fig. 3,5) 
toont ook een origineel uit Syrië waarin een norma en een libella in één werktuig gecombineerd zijn. 
Caes., Gal. 4.17; Vitr. 7.3.5. Voorts wordt het instrument genoemd door: Cato, Agr. 20.1; Cic , Q. fr 3 1.2, Cic, Ver. 2 1.133; 
Cic, Fat 10 22; Cic, fr ap Non. p. 162 25-163.3 M; Isid., Orig. 19.18 1-2; Plin., Nat. 36.172; Vitr. 6.8.5. Originelen: Napels, 
Museo Nazionale inv. 76658, cf. Boriello e a. 1988, 194-195, cat 142 en inv 76661. Afbeeldingen: reliëf uit Ostia, cf. Zimmer 
1982, 164-165; reliëf in de Capitolijnse Musea, cf Stuart-Jones 1912, 73, pl. 15 nr. II 6. 
Isid., Orig. 19.18.2; Lucr. 4.513, Rufinus, Orationum Gregorii Nazianzeni Interpretatio 6.7, p. I, 200, 10; Sen., Ер. 76.14. 
Elders komt het instrument ter sprake bij: Cic, fr. ap. Non. 162.25-163 3; Palladius, de Agricultura 1.9.4 (in verband met een 
vloer); Plin , Nat 36 188 (in verband met een vloer) en Vitr. 1.2.2 (in verband met tekenwerk). Originele lineaal: Napels, Museo 
Nazionale, inv. 76696. Een specifieke vorm van de regula of lima is de amussis, die genoemd wordt als timmermansgereedschap 
door Paulus, Fest. 70 L. 
Voorbeelden: op een grafsteen van een wagenmaker uit Pnolo, nu in het Museo Nazionale van Siracusa, cf Zimmer 1982, 142-
143 Nr. 61; op een grafstèle in het Museo Nazionale te Aquileia, inv. 1231, cf. Zimmer 1982, 150 Nr 70; grafstèle in het 
Castello di Sanmezzano, cf. Zimmer 1982, 165 Nr. 88. 
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Runcina - schaaf21 

Het meest ontwikkelde werktuig voor de houtbewerking, de schaaf zoals die nu nog wordt 
gebruikt, kende in de Romeinse tijd nog geen lange geschiedenis en is wellicht een uitvinding uit 
de republikeinse tijd.528 Het gereedschap was opgebouwd uit een houten of metalen kast waarin 
men onder een schuine hoek met een wig een gescherpte beitel zo bevestigde dat die enigszins 
onder de kast uitstak. De hoek alsmede de vorm en grootte van de beitel verschilden al naar gelang 
het doel waarvoor het instrument werd gebruikt.529 De beitel kon enkel- of dubbelzijdig gescherpt 
zijn.530 

De vroegste originelen stammen uit Pompeii en zijn te dateren in de eerste eeuw v.Chr. 
Andere voorbeelden zijn onder meer bekend uit Keulen, de Saaiburg, Silchester en Kastell Altstadt 
bij Miltenberg.531 Een afbeelding van een schaaf stamt uit de werkplaats van Tullius te Pompeii 
(VI 7, 8).532 Om de houtkrullen te laten ontsnappen zat er waarschijnlijk een opening tussen de 
voorkant van de beitel en de kast. Over de functie, het vlakken van houten elementen, schrijven 
Plinius en Arnobius.533 Te onderscheiden zijn schaven waarmee men het hout vlakte, en profiel
schaven. Een primitieve vorm, de dissel-schaaf {Ascia-Hobet), is hierboven reeds besproken (zie 
ascia). 

Scalprum - beitel/guts534 

De houtbewerker gebruikte beitels voor het steken van gaten en uitsparingen en beitels en gutsen 
voor het modelleren van decoraties en gebogen vlakken. Meestal werd als hulpmiddel een hamer 
gebruikt. De schriftelijke bronnen vertellen niet veel over de vorm. Wat de functie betreft noemt 
Isidorus de geschiktheid van het gereedschap voor het steken van gaten en gaat Livius in op het 
gebruik van beitels in combinatie met hamers.535 

Van deze typen werktuigen komen verschillende vormen voor, afhankelijk van hun functie. 
Van vijf exemplaren, drie uit Herculaneum en twee uit Aquileia is ook de houten handgreep 
bewaard gebleven. Ze zijn op de draaibank vervaardigd en hebben verschillende ringversie-
ringen.536 Ongetwijfeld werden voor houtsnijwerk naast beitels en gutsen ook messen gebruikt. 

Serra - zaag537 

Verschillende antieke auteurs spreken over de vorm van de zaag. Meestal ligt daarbij de nadruk op 

Cf. Gaitsch 1980, 103-115. Bij de runcina hoort het werkwoord: runcinare (schaven) en als onderdeel planum (schaalijzer). 
Greber 1956, 31-113 gaat uitgebreid in op antieke schaven, geeft verschillende bronnen (p. 9-16) en acht het gereedschap een 
Griekse uitvinding (p 22 en 66-67), hij onderscheidt zeven hoofdtypen met onderverdelingen (p. 27-30). 
Cf. ook Pétrie 1917, 39. 
Cf. Gaitzsch/Matthäus 1981, 28. 
Zie voor de reconstructie van een schaaf uit Aquincum: Szilágyi 1956, 65 en 67. 
Uit Pompeii: Napels, Museo Nazionale inv. 17964, cf. Boriello e a 1988, 194-195, cat 144; Keulen: cf. Gaitzsch/Matthäus 1981, 
27 en 24 Abb. 8,2; Kastell Altstadt, cf. Gaitzsch/Matthäus 1981, 24 en Abb. 8, zie ook de originelen afgebeeld bij Liversidge 
1976, 158 en 160 pi. 266-268 en Gaitzsch 1985, Taf. II, Abb. 8. Afbeelding: op een grafsteen van een wagenmaker uit Priolo in 
het Museo Nazionale te Siracusa, cf. Zimmer 1982, 142-143 Nr. 61. 
Nu in het Museo Nazionale te Napels, inv. 8991. 
Arnobius, Adversus Nationes 6.14: runcinarum levigata de plants (gepolijst door de vlakke ijzers van schaven); Plin., Nat. 
16.225 ad incítalos runcinae raptus (bij de heftige rukken van de schaaf). Voorts wordt het gereedschap genoemd bij: Amobius, 
Adversus Nationes 5.28; Minucius Felix, Octavia 23 II, Tertullianus, Apologeticum 12.4; Var., L. 7.96; Vulgata, Isaías 44 13. 
Synoniemen: scalprus, scalper, scalpellum; werkwoord: scalpere; cf. Pétrie 1917, 19-22 en pi XXI-XXIII; Gaitzsch 1980, 148-
174. 
Isid., Orig 19.19.13; Liv 27.49.1. Elders worden beitels genoemd door: Cels. 8.3 (in geneeskunst); Orosius, Historiae 4 18.12, 
Sen, Ер. 65.13, Var., L. 6.96. 
Aquileia, Archeologisch Museum inv. 80697 en 19622 (guts), cf. Bertacchi 1968, 42 fig. 14; Gaitzsch 1979, 203-207 en Taf. 23. 
Herculaneum: cf Gore 1984, 572; Maggi 1985 tav. 51; de drie exemplaren zijn niet apart geinventanseerd. In het Museo Nazio
nale te Napels zijn veel voorbeelden uit Pompeii en Herculaneum aanwezig: inv. 3335, 3346, 3513, 71859, 77683, 77757, 77984, 
120743, 120856, 121228, cf. Boriello e.a. 1988, 194-195 no. 140 (geven enkele voorbeelden). In het depot te Pompeii· inv. 2834, 
2993, 6567. 
Woorden die zijn afgeleid van de serra zijn· serraltm, serratus, serrula, serrabihs, serrage-, serratorius, serratura Onderdelen 
vormen het zaagblad (lam(m)ina) en de zaagtanden (dentés); zie voor de geschiedenis van de zaag vóór de Romeinse tijd· 
Gaitzsch 1984, 41-43; Romeinse zagen· Gaitzsch 1980, 181-208, Gaitzsch 1984, 43-47. 
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een getand metalen blad dat, met de hand bewogen, door verschillende materialen heenzaagt.538 

Dit getande blad wordt wat de vorm betreft vergeleken met een visgraat539 en met een bepaald 
kruid.540 Over de vorm schrijft Plinius (Nat. 16.227) uitgebreid, waarbij hij onder andere ingaat 
op de tanden die evenals tegenwoordig alternerend waren weggebogen om het zaagsel te laten 
ontsnappen.541 Een speciale zaag was de lupus (Palladius 1.42.2), waarschijnlijk een schrobzaag. 

In de Romeinse tijd waren twee hoofdtypen zagen in gebruik, spanzagen en bladzagen. Een 
geschilderde afbeelding van een spanzaag is afkomstig van de voorgevel van een werkplaats te 
Pompeii (VI 7, 8).542 Beide hoofdtypen zijn afgebeeld op het altaar voor Minerva van het 
Collegium fabrum tign(u)ariorum in de Capitolijnse Musea te Rome.543 Gaitzsch (1980, 181-201) 
bespreekt de beide typen en brengt een nog fijnere onderverdeling aan, waarbij hij drie verschil
lende typen spanzagen en twee typen bladzagen onderscheidt.544 Behalve de zagen zelf zijn hulp
middelen bekend om de tanden alternerend om te buigen, zogenaamde zaagzetters of zetijzers, 
onder andere in Pompeii en te Zugmantel (Duitsland).545 

Terebra - boor546 

Columella maakt onderscheid tussen twee typen boren, het oude type dat tijdens het boren de rand 
van het boorgat en het boorsel verbrandde - dit laatste bleef namelijk in het gat zitten -, en een 
nieuw type, de zogenaamde terebra gallica, dat geen pulver maakt maar krullen die uit het gat 
worden weggevoerd.547 Wellicht geeft Columella hier het onderscheid aan tussen een lepelboor 
en een spiraalboor. Hij geeft de voorkeur aan het tweede type.548 Plinius noemt houtsoorten voor 
handgrepen van boren.549 Over de variabele omvang van boorgaten lezen we bij Vitruvius.550 

Drie typen boren dienden de houtbewerking, waarvan de lepel- en spiraalboren de belang
rijkste waren.551 De wijze van voortbeweging van beide typen verschilde. Lepelboren werden 
door middel van een boog voortbewogen, terwijl men spiraalboren met de hand draaide. Vier 

538 Met betrekking tot het zaagblad: Gloss. 5.306.28 Lammina: fasciola cuiuslibet metalli, quomodo serrae. (Lammina: een strook 
van een of ander metaal, zoals van een zaag.); V Fl 1.123. 

539 Hyg., Fab. 274.14; Ον., Met 8.244-246. 
5 4 0 Plin., Nat. 24.130. 
541 Voorts gaan Isidorus (Orig. 19.19 9) en Vitruvius (6 8 7) in op de vorm Vitruvius (2.7.1) gebruikt de term serra dentala (getande 

zaag). Varrò (ар. Non. 1.50.2) noemt ijzer als het materiaal waaruit een zaagblad werd vervaardigd. Over de functie van de zaag: 
Verg., G. 1 143-145; Vitr. 2.7.1; Vegetius, Epitome rei militaris 2.25; Cato, Agr 14 3; Cic, Clu. 179-180; Sen., Ер 90.9. Over 
het geluid tijdens het zagen: Cic., Tuse. 5.116: stridor serrae (het geknars van een zaag); Isid , Orig. 19.19.9; Lucr. 2.410-411 
Ammianus Marcellinus (Res gestae 23.4.4) noemt een senatoria machina, misschien een soort zaagmachine? 

542 Nu in het Museo Nazionale te Napels, inv. 8991; zie § 4.6 1 en noot 568. 
543 Capitolijnse Musea, inv. 2143 Het relief is in 1938 gevonden aan de Vecchia Piazza Montanara, later deel van Via del Mare 

tussen het Forum Holitonum en het Theater van Marcellus; cf. Colini 1947; Van Buren 1948, 502-503; Liversidge 1976, 158 en 
160 pi. 265; Castagnoli 1979, 149 en nota 30; Zimmer 1982 Anm. 112 (neemt het reliëf niet in zijn catalogus op); Adam 1984, 
96 fig. 205 en 100 fig. 215; Schürmann 1985, Taf 5. Colini (1947, 22) reconstrueert het reliëf als een deel van een altaar ter ere 
van Minerva. Alleen Colini heeft een foto van het origineel gepubliceerd. De andere auteurs die een afbeelding geven, publiceren 
een foto van een gipsafgietsel ervan in het Museo della Civiltà Romana. 

544 Cf voorts Adam 1984, 98-101; voor miniatuurzagen cf. Behrens 1939, 56 nr 1 3; Manning 1966, 50-57 en 58 fig. 2 d en e, uit 
een graf in Sussex. 

545 Het voorbeeld uit Pompeii: thans in het Museo Nazionale te Napels, inv 121234, Zugmantel: thans in het museum van de 
Saaiburg, Inv. ZM 4982, cf. Gaitzsch 1980, Taf. 60 Nr 295. 

546 Afgeleide termen hiervan zijn: terebratio, terebratus, terebrare, terebramen Uigebreid worden boren behandeld door Gaitzsch 
1980, 19-37. 

547 Col 4 29 15-16. 
548 Cf. Col. 5.9.16 en 5.11.12. Dezelfde voorkeur vinden we bij Plinius, Nat. 17.116. Over de functie als boor. Cato, Agr. 41 3; Col 

4.29.7; Isid, Orig. 19 19.14 (vergelijking boor-houtworm); Lucr. 5.1267-1268; Ov, Fast. 6.697-698. Voorts wordt de boor 
genoemd door: Cels. 8.3 (in de geneeskunst waren twee typen boren in gebruik, waarvan er één ook in de houtbewerking dienst 
deed); Col., 4.29.13, Mart. 11.45 6; Plin , Nat. 7.198. Jacobi 1974, 39 acht de spiraalboor ten onrechte een Romeinse innovatie. 

549 Plin., Nat. 16.230. 
Vitr. 10.16.5: Terebratur terebra foramen semidigitale, digitale, sesquidigitale. (Met de boor worden gaten geboord van een halve 
duim, een duim en anderhalve duim.). 
Cf Gaitzsch 1980, 19-37. 
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originele boren zijn te Aquileia gevonden, terwijl tevens enkele malen boren zijn afgebeeld. 

Tornus - draaibank?53 

Omdat uitgebreide beschrijvingen en afbeeldingen van de Romeinse draaibank ontbreken, weten we 
niet precies hoe dit werktuig er heeft uitgezien. Door het combineren van twee antieke teksten is 
toch enigszins een beeld te krijgen van het uiterlijk. Vergilius heeft het over een scherp ijzer 
waarmee men de gewenste vorm in het hout kon snijden en bij Paulus lezen we dat een rond stuk 
hout met een leren band werd rondgedraaid bij draaiwerk.554 Het lijkt erop dat dit element, dat 
mamphur wordt genoemd, een onderdeel van het draaimechanisme is.555 Plinius (Nat. 7.198) 
noemt de draaibank een uitvinding van Theodoros van Samos, hetgeen gezien moet worden als een 
legende met als kern van waarheid dat het werktuig wellicht in Griekenland of Klein-Azië is 
ontstaan. Het werktuig moet voor het eerst zijn toegepast in de achtste eeuw v.Chr. De oudste 
bewaard gebleven gedraaide objecten stammen ook uit die tijd.556 Afbeeldingen van middel
eeuwse draaibanken geven misschien een indruk van hoe het antieke mechanisme gefunctioneerd 
heeft.557 De middeleeuwse draaibanken verschillen van de moderne doordat het bij deze construc
ties nog niet mogelijk was een doorgaande roterende beweging in één richting te bewerkstelligen. 
De beweging ging heen en weer, zodat slechts de helft van de rotatie bruikbaar was bij het snijden. 
Naar de opvatting van A. Rieth (1940, 633) werden Romeinse draaibanken aangedreven met een 
boog.558 Voorstellen tot reconstructie van een Romeinse draaibank geven H. Hodges (1976, 1 Π
Ι 18) en Th. Capelle en H. Drescher (1986, Abb. 36).559 De uitvinding en verdere ontwikkeling 
van de draaibank kan worden beschouwd als een van de eerste stappen naar mechanisatie. Het is 
mogelijk dat de vijftien beitels die zijn gevonden in de werkplaats van de 'tomator Axius Gun(...)' 
in Pompeii (VI 14, 39), gediend hebben als gereedschap om hout te draaien.560 Misschien is een 
draaibank afgebeeld op een reliëf in de Capitolijnse Musea te Rome, gewijd aan Minerva door de 
fabri tign(u)arii.56i 

Werkbank 
Voor nagenoeg alle vormen van houtbewerking is een werkbank van primair belang. De Latijnse 
term voor dit hulpmiddel is niet bekend. Moderne exemplaren bestaan uit een zwaar, robuust werk
blad gemaakt van een harde en compacte houtsoort. Aan het blad zijn hulpstukken bevestigd om de 
te bewerken houten elementen vast te klemmen. Enkele afbeeldingen van Romeinse houtbewerkers 

55J 

4 4 

Originelen te Aquileia, Archeologisch Museum inv 19298, s η en 19721 Gaitzsch 1980, Nr 85-86 en 187-188, 185, 186 en 
1887 (twee lepelboren en twee spiraalboren) De afbeeldingen betreffen de reeds in verband met hamers genoemde voorstelling in 
de Casa dei Vetti te Pompen, triclinium Ρ, tafereel met Daidalos en Pasiphae de boor ligt met boog op de grond onder de 
werkbank, een tweede afbeelding bevat de grafsteen van de wagenmaker Eutyches in het Museo Nazionale te Syracusa, cf 
Gaitzsch 1980, 303 en Zimmer 1982, 142-143 Nr 61 Een originele boor met boog geeft Petne 1917, 38 nr 103 Originele boren 
geeft ook Adam 1984, 103-104 

Afgeleide het werkwoord tornare 
Verg , G 2 449-450, Paulus, Fest 117 L Mamphur appellatur loro circumvolutum mediocns longitudmis lignum rotundum, quod 

circumagunt fabri m operibus tornandis (Mamphur wordt een met een nem omwikkeld rond stuk hout van geringe lengte 
genoemd, dat timmerlui bij draaiwerk ronddraaien ) 
Capelle en Drescher 1986, 163 noemen het 'Drehspindel' 
Cf Rieth 1940, 619 Theodoros kan de uitvinder niet zijn, omdat de draaibank al ongeveer 200 jaar bestond toen hij leefde 
Voorts wordt de draaibank genoemd bij Plin , Nat 16 205 (in verband met het draaien van calices uit terpentijnhout, Verg, Ecl 
3 35-39 (bekers), Vitr 9 1 2 
Rieth 1940, 629 geeft voorbeelden uit de dertiende en veertiende eeuw 
Dit wordt ondersteund door de afbeelding van een primitieve draaibank uit Egypte (derde eeuw ν Chr waarbij één persoon zorgt 
voor het roteren en een ander snijdt, cf Capelle/Drescher 1986, 154 
Cf ook Sokol'skij 1971 fig 58 en Kaplan 1985, 121 
Cf Gaitzsch 1980, 315 Anm 362 
Cf noot 543 
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aan het werk tonen dat een blad op twee schragen als werkbank kon dienen.562 Het blad van een 
originele werkbank is gevonden in de Saaiburg in Duitsland. Dit heeft een lengte van 2.58 m. en 
een dikte van 10 cm. Het blad is van eikehout met daarin vier schuine gaten om van onder poten 
in te bevestigen. In het bovenvlak zat een vijfde gat waarin men tijdens het bewerken een lat kon 
steken om daarmee het te bewerken houten element vast te klemmen. Twee gaten in de zijkanten 
dienden eveneens om elementen in te bevestigen die bijvoorbeeld een plank tijdens het zagen 
konden ondersteunen. Het ruwe oppervlak van het blad verraadt dat de werkbank ook werkelijk 
gebruikt is.563 

Het totaalbeeld van Romeins gereedschap voor houtbewerking dat uit de combinatie van de 
verschillende bronnen ontstaat, lijkt vrij volledig. Door vondsten van originele werktuigen of 
afbeeldingen zijn de overgeleverde benamingen te relateren aan een bepaalde vorm. Er is sprake 
van een grote differentiatie in werktuigen voor houtbewerking en een hoge graad van perfectie. 
Bovendien wordt uit de vondsten duidelijk dat het gereedschap dat in de Romeinse tijd gehanteerd 
werd, niet wezenlijk verschilde van de werktuigen van de huidige ambachtsman.564 Ongetwijfeld 
beschikten ook in Herculaneum de meubelmakers over de bovengenoemde werktuigen, hetgeen ook 
bij de bespreking van het schrijnwerken in § 4.6 zal blijken. 

4.6 Schrijnwerken 

Het fijne timmerwerk of meubelmaken wordt ook wel schrijnwerken genoemd: de werkzaamheden 
om met gereedschappen een eindprodukt uit ruw hout te maken. Met als uitgangspunt de meubels 
te Herculaneum, de belangrijkste bron voor de techniek van het Romeinse schrijnwerken, eventueel 
aangevuld met gegevens van elders, behandelen we allereerst de karakteristieken van de geconsta
teerde houtverbindingen en het eventuele gebruik hierbij van lijm, deuvels of nagels. Vervolgens 
komen de verschillende technieken aan de orde die bij het schrijnwerken zijn toegepast, zoals 
draaiwerk, snijwerk, inlegwerk, fineer, methodes van afwerking en het aanbrengen van applieken. 

4.6.1 Bronnen 

De bronnen van informatie over Romeinse schrijnwerkerstechnieken zijn van drieërlei aard: 
1. afbeeldingen van schrijnwerkers tijdens het uitoefenen van hun beroep; 
2. schriftelijke bronnen; 
3. sporen van gereedschappen op de bewaarde meubels. 
Achtereenvolgens zullen deze drie typen bronnen hieronder aan de orde komen. 

Al zijn voorstellingen van meubelmakers aan het werk uit de Romeinse tijd schaars, van 
afbeeldingen van houtbewerkers in het algemeen zijn meer voorbeelden bekend. Deze meer alge
mene voorstellingen geven toch een idee van de meer gespecialiseerde meubelmakers. In de Biblio
teca Apostolica Vaticana bevindt zich een goudglas uit de vierde eeuw n.Chr. dat in dit opzicht erg 
belangrijk is.565 Op dit glas zijn rondom de staande figuur van Daidalos, de patroon van de 

Voorbeelden hiervan zijn: een wandschildering. Museo Nazionale Napels, inv 9179, waarop eroten als timmerlieden zijn 
afgebeeld (zie noot 566); Pompeii, Casa dei Vetti, triclinium Ρ, noordwand, tafereel met Daidalos en Pasiphae; een laat-Romeins 
goudglas in de Biblioteca Apostolica Vaticana: rondom Daidalos staan zes timmerlieden, van wie er vijf gebruik maken van een 
werkbank op schragen (zie noot 565). 
Cf. Jacobi 1934, 22 en Taf. IIII 12; andere voorbeelden van werkbanken zijn gevonden in Feddersen-Wierde, cf. Haarnagel 1979, 
330 en Taf. 27, 5-7. 
Cf. Jacobi 1897, 205; Gaitzsch 1980, 249. 
Het cirkelvormige, platte glas heeft een diameter van 16 cm. en is in 1731 gevonden onder het tracé van de huidige Via Salaria, 
cf. Gummerus 1913, 89; Morey 1959, 23 Nr. 96 en pi. XVI; Richter 1966, 128 en fig. 613; Engemann 1973 Taf. 17c; Liversidge 
1976, 158 pi. 264, Gaitzsch 1985, 182 en Abb. 17; Schürmann 1985, 58 en Anm. 794 (bibliografie) 
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houtbewerkers, zes timmerlieden aan het werk afgebeeld. Rechtsboven staat de godin Athena/ 
Minerva. Andere voorbeelden zijn een schildering uit de Casa dei cervi in Herculaneum waarop 
eroten als timmerlieden zijn afgebeeld566 en één waarop een timmerman met beitel en hamer een 
gat in een plank maakt.567 In een schildering uit Pompeii is voorts een processie te zien waarin 
vier mannen op een draagbaar een timmermanswerkplaats in miniatuur meedragen. Twee timmer
lieden zagen een plank door. Een derde persoon, waarschijnlijk Daidalos, houdt toezicht, terwijl op 
de grond waarschijnlijk Perdix, de neef van Daidalos, ligt. Geheel links zijn een deel van Athena/ 
Minerva en haar schild te zien.568 

De meeste afbeeldingen met betrekking tot Romeinse houtbewerkers zijn verzameld door 
H. Gummerus (1913, 85-93), M. Redde (1978, 44-45) en G. Zimmer (1982, 139-152 en 1985). 
Eerstgenoemde heeft alleen voorbeelden uit het Apennijns schiereiland opgenomen, de tweede 
auteur behandelt het Gallisch materiaal, terwijl de laatstgenoemde ook afbeeldingen van elders 
opneemt. 

Een drietal reliëfs geeft zeker een beeld van een meubelmakerij. We zien hierop steeds de 
vervaardiging van een tafel op drie poten, een type dat ook uit Herculaneum bekend is. Een van 
deze, een reliëf op een sarcofaag in het Museo Gregoriano Profano van de Vaticaanse Musea, toont 
twee schrijnwerkers (afb. 25). Een van hen modelleert een tafelpoot met een dissel, terwijl de 
ander met een schaaf een plank bewerkt.569 Het tweede reliëf, dat zich in de Capitolijnse Musea 
te Rome bevindt, is helaas slechts fragmentarisch bewaard gebleven. Het maakte deel uit van een 
monument opgericht door de fabri tign(u)arii ter ere van Minerva. Geheel links staat Minerva met 
achter haar een spanzaag. Rechts naast de godin staat een werktuig dat misschien als draaibank 
moet worden geïnterpreteerd. Verder zijn zeven timmerlieden aan het werk en losse gereedschap
pen afgebeeld. Een van hen is een tafel van het type mensa delphica aan het afwerken. Aan het 
reliëf ontbreken elementen, waardoor niet alle handelingen van de handwerkers te duiden zijn.570 

Het derde reliëf komt uit Ostia en bevindt zich in het Antiquarium aldaar. Hier werken twee 
meubelmakers een tafel af.571 Op een grafreliëf in het Louvre (inv. 934) staat in de inscriptie te 
lezen dat de steen bestemd was voor de beddemaker P. Beitenos Hermes. Deze is echter niet aan 
het werk afgebeeld, maar wordt omgeven door een aantal gereedschappen, waaronder een dissel-
schaaf, een schrijfhaak en een passer.572 Dat het hier zeker om een meubelmaker gaat, blijkt ook 
in de hoek rechts onder uit de afbeelding van het gebogen boord van een bed, gezien van opzij, 
een element dat in het verleden niet als zodanig is geïdentificeerd. 

Schriftelijke bronnen over het Romeinse schrijnwerken zijn niet talrijk. De meeste hebben 
betrekking op houtsoorten en gereedschappen, en zijn reeds behandeld. 

Tot dusverre was het bijna onmogelijk de sporen van gebruikte gereedschappen op houten 
meubels te bestuderen omdat de beschikbare exemplaren daarvoor te gering in aantal waren. 
Vooral de meubels van Herculaneum geven, zoals hieronder nog zal blijken, informatie die niet uit 
afbeeldingen en evenmin uit schriftelijke bronnen te halen is. Aan de zeer fijn uitgewerkte details 
is al op het eerste gezicht duidelijk dat vaardig en met bijzonder geavanceerde gereedschappen is 
gewerkt. 

De schildering bevindt zich nu in Napels, Museo Nazionale, inv 9179, cf Overbeck/Mau 1884, 582 Abb 305 en 583, Tänzer 
1939, 61 fig 33, Richter 1966, 128, Bonello e a 1988, 154-155, cat 229 d, Tran Tam Tinh 1988, 63 no 17 en fig 102 en note 
34 (bibliografie), Ajello e a 1988, 157 no 58 
Pompen, Casa dei Vetti, triclinium Ρ, noordwand, in hel tafereel met Daidalos en Pasiphae 
De schildering is afkomstig van de voorgevel van huis VI 7, 8-11 te Pompen, en is nu in Napels, Museo Nazionale inv 8991, cf 
Quaranta 1851, 169-191 (deze auteur gaat ook uitgebreid in op de mythe), Richter 1966, 128, Adam 1984, 99 fig 214, 
Schurmann 1985, 56-61, Bonello e a 1988, 168-169, cal 327, Moormann 1988, 170, cat 198e, Fröhlich 1991, 62, 167 en 319-
320 (Kat F 38) en Taf 57 1 (met bibliografie) De schildering is niet in het LIMC (s ν Daidalos) opgenomen 
Museo Gregoriano Profano, inv 3262, cf Richter 1966, 127 en fig 614, Zimmer 1982, 139-140 Kat 57 met bibliografie, 
Amedick 1991, 115 en 167 Kat 283 en Taf 112,2 (met bibliografie) 
Cf noot 543 
Ostia, Antiquanum inv 138, cf Redde 1978, 44-45, Zimmer 1982, 140-141, Nr 58 
Cf Richter 1966, 127 en fig 612, Burford 1972, 12 pi 8, Liversidge 1976, 163 fig 271 en Gaitzsch 1980, 300 Taf 62 
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4.6.2 Houtverbindingen 

Met houtverbindingen kan men twee houten elementen onderling bevestigen. Grofweg kunnen 
houtverbindingen worden onderverdeeld in hoekverbindingen en lassen. Het eerste type ontstaat 
door onderlinge bevestiging van twee elementen onder een hoek, meestal van 90°, in het tweede 
worden twee elementen zodanig verbonden dat een langer stuk met overal dezelfde breedte en 
dikte ontstaat.573 Beide vormen komen in Herculaneum voor, maar in de meubels zijn slechts 
hoekverbindingen geconstateerd. Lassen treffen we wel aan in architectonische context, waar vaak 
elementen van grote lengtes nodig waren die niet uit één stuk konden worden gewonnen.574 De 
afwezigheid van lassen aan de meubels in Herculaneum betekent dat er waarschijnlijk voldoende 
hout was in de stad. Dit versterkt het vermoeden dat bossen op de hellingen van de Vesuvius of 
van de omliggende bergen in voldoende mate te vinden waren (zie § 4.4.3). Schaarsheid van hout 
leidt elders immers tot economisch gebruik door meer stukken met lassen samen te voegen.575 De 
hoekverbindingen die in Herculaneum zijn te vinden, verschillen onderling in vorm al naar gelang 
hun functie. 

In Herculaneum is de pen-en-gatverbinding de meest gebruikte verbinding (afb. 22 A-B). Er 
zijn open en gesloten pen-en-gatverbindingen gevonden, beide nog steeds gebruikelijke vormen. In 
het eerste geval gaat de pen geheel door het element met het gat heen en is het kopse uiteinde van 
de pen zichtbaar (afb. 22 B), in het tweede geval wordt de pen verborgen in het element waarin het 
gat is aangebracht (afb. 22 A). Het eerste type is onder meer zichtbaar in het amfoorrek in de 
winkel van de Casa del mosaico di Nettuno ed Anfitrite (cat.nr. 31; afb. 148-149). De poten van 
een van de banken zijn aan de onderzijde met open pen-en-gatverbindingen vastgemaakt aan latten 
die aan de korte zijden de voor- en achterpoten paarsgewijs verbinden (cat.nr. 26; afb. 134, 136). 
De tweede soort, gesloten pen-en-gatverbindingen, komt vaker voor, onder andere waar de 
verschillende elementen van raamwerken in bedden en kasten onderling zijn bevestigd.576 De 
pennen van pen-en-gatverbindingen maakte men met een zaag, terwijl de gaten werden voor-
geboord en daarna met een platte beitel en een houten hamer werden afgewerkt.577 De pennen en 
gaten waren meestal rechthoekig of vierkant van vorm. 

In figuur 22 zijn de meest voorkomende houtverbindingen weergegeven die in de meubels van 
Herculaneum te constateren zijn.578 In A en В zijn de reeds besproken typen pen-en-gatverbindin
gen weergegeven. Halfhoutse verbindingen komen onder meer voor op de kruispunten van latten-
bodems in bedden (rooster A, in cat.nrs. 1 en 2; afb. 22 C, 33, 35, 37, 38, 41 ).579 De steunen van 
een tweetal banken (cat.nrs. 24 en 25) zijn onder de zitting met zogeheten halve schuif-zwaluw-
staartverbindingen bevestigd (afb. 132 G). Wellicht gaf een lat of paneel tussen de twee steunen in 
extra stevigheid.580 De vier zijden van de kist (cat.nr. 41) zijn verbonden met tandverbindingen 
(afb. 22 G, 168). 

Weeks (1982, 165) heeft de beide typen zeer goed gedefinieerd: 'In carpentry, a joint is specifically the means of joining together 
two separate lengths of timber at an angle, usually 90°' en 'A scarf is used to create an apparently continuous length of timber 
from two shorter lengths ' 
Voorbeelden van lassen in de architectuur: uit de Saalburg: Jacobi 1897, Abb. 30; cf. ook Adam 1984, 104 fig. 230 en 105 fig 
231-233. Zie voor lassen voorts Weeks 1982, 166 
Watzinger (1905, 44 Abb. 79) toont lassen in lijkkisten uit de hellenistische periode 
Zie afb. 33, 35, 38, 46-47, 67, 69. 
De afwerking van een gat met een beitel en een houten hamer is te zien in de schildering met Daidalos en Pasiphae in triclinium 
Ρ van de Casa dei Vetti (noordwand) te Pompeii. Onder de werkbank waarop de timmerman bezig is ligt bovendien de boor 
waarmee het gat is voorgeboord. Zie voor Romeinse pen-en-gatverbindingen Weeks 1982, 163-164. 

Cf. Mols 1993, 492-493 en 498 tav CX III, 2. 
Zie voor Romeinse halfhoutse verbindingen ook Weeks 1982, 159-161. 

Buiten Herculaneum zijn zwaluwstaartverbindingen onder andere geconstateerd in een kleine kist uit Engeland, cf. Musty/ 
Manning 1977, 330-331 en fig. 4, in kistjes afkomstig van de Krim, cf. Vaulina/Wasowicz 1974, 137-139 (cat. 59 en PI. CXIX 
fig. 80, cat 60 en pi CXX fig. 81, cat. 61 pi. CXXI fig. 82 nu in de Hermitage in St. Petersburg, inv respectievelijk E 249, E 
767, Ρ 1890.1); Pinelli/Wasowicz 1986, 175 no. 89 (nu in het Louvre, inv. S 4027). Zie voor Romeinse zwaluwstaartverbindingen 
ook Weeks 1982, 163 
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Om grote platen zoals in het kinderbed uit de Casa a graticcio (cat.nr. 3) of in (amfoor-)rek-
ken (cat.nrs. 31, 32 en 33) te maken, verlijmde men planken in de lengte (een zogeheten 
langshoutverbreding). In het kinderbed zijn zo zeven planken steeds in tegengestelde nervatuur-
richting met elkaar verbonden. Misschien werden deze verbindingen versterkt door verborgen losse 
pennen of ingezette stukken hout, maar dit is niet waarschijnlijk. Een variant op dit soort verbin
ding is het vlak verlijmen van een aantal planken die aan de kopse zijde verstevigd zijn door een 
lat (afb. 22 F). De laatste verbinding wordt tot stand gebracht met messing en groef. Deze 
bijzonder sterke methode van verbinden treffen we bijvoorbeeld aan in de boorden van het bed in 
Insula Orientalis II 9 (cat.nr. 12; afb. 82, 85-86). 

In het raamwerk van een aantal bedden is langs twee of drie zijden een uitsparing gemaakt, 
waarin de boorden werden geplaatst. Als een extra versteviging werd vóór elk boord een geprofi
leerde lijst aangebracht die ook in de uitsparing was neergelaten.581 

De poten van twee tafels (cat.nrs. 15 en 18) zijn op tweederde van de hoogte onderling 
verbonden door sporten die met losse, waarschijnlijk houten pennen of misschien met pen-en-gat-
verbindingen aan de achterzijde van de poot bevestigd zijn. Doordat elke sport naar het midden 
van de tafel toe uitloopt in een punt van 120°, passen de drie sporten in elkaar (afb. 97 C-G, 99, 
111, 114 C-F). In het middelpunt is een kleine ronde uitsparing vrijgelaten. Hierin zat een verticaal 
pennetje dat aan de bovenzijde en waarschijnlijk ook de onderzijde verbonden was met een gepro
fileerde klos om de verbinding vast te klemmen. Van deze constructie zijn soms relicten in 
marmeren tafels te zien, hetgeen aangeeft dat deze van houten exemplaren zijn afgeleid (zie § 3.3). 

Raamwerken van staanders en liggers omgeven in de deuren en zijden van een aantal kasten 
los ingezette panelen (een onverlijmde messing en groef, afb. 145 I-O). Hetzelfde principe is te 
vinden in grote deuren, zoals die in de Terme Suburbane (afb. 23-24; zie ook § 3.6).582 Deze 
methode werd toegepast om het scheluwtrekken van de deuren te voorkomen, iets wat in een vlak 
dat één geheel vormt, eerder gebeurt.583 In het Latijn worden deze panelen in deuren aangeduid 
met de term tympana en delen van het raamwerk met het begrip impages (regels) en scapi (stijlen). 
Uitleg hierover is te vinden bij Vitruvius en Paulus. Eerstgenoemde geeft bovendien de onderlinge 
verhoudingen van de verschillende delen binnen een deur aan, waarmee de maten van de deuren in 
Herculaneum, ook die van de kleine exemplaren in aediculae, nagenoeg overeenkomen.584 

Onder andere in cat.nrs. 2, 7, 9 en 10; zie bijvoorbeeld afb. 83. 
Zie voor deze deuren Maiuri 1958, 159 en 164. De verbinding met messing en groef komt verlijmd in Herculaneum voor bij één 
type houten trappen, cf. Mielke 1977, 41 Typus 1 en pag. 43-45 Abb. 6-8: voorbeelden hiervan zijn de trappen in de Casa a 
graticcio (III 13-15), Insula V 10, de Casa del bicentenario (V 15) en in de Insula Orientalis II 9. 
Voor het verschil tussen de Romeinse methode en die van nu cf. Koeppen/Breuer 1904, 179 en 177 Abb 248 en met de hellenis
tische, cf. Watzinger 1905, 82. 
Vitr. 4 6 4-4.6.5: Fores ita compingantur, un scapi cardinales sint ex latitudine luminis totius XII parte. Inter duos scapos 
tympana ex XII partibus habeant ternas partes. (5) Impagibus distributions ita fieni, un divisis altitudmibus in partes V duae 
superiori, 1res inferiori designentur. Super medium meda impages conlocentur, ex reliquis alti in summo, alii in imo compin
gantur. Altitude impagis fiat tympani terna parte, cymatium sexta parte impagis. Scaporum latitudines impagis dimidia parte; 
item replum de impage dimidia et sexta parte. Scapi qui sunt secundum antepagamenmm, dimidium impagis constituantur. Sin 
autem valvatae erunt, altitudmes ita manebunl, in latitudinem adiciatur amplius /oris latitude (De deurvleugels moeten zó 
worden opgebouwd dat de stijlen met de draaipunten voor de scharnieren één twaalfde innemen van de volledige breedte van de 
deuropening. Tussen de twee stijlen moeten de panelen er elk van de twaalf delen drie hebben. (5) De verdeling van de regels 
moet zó gebeuren, dat er na verdeling van de hoogte in vijf delen twee voor de bovenste en drie voor de onderste worden 
bestemd. Boven de scheidslijn moeten de middenregels worden geplaatst, van de overige moet de één steeds helemaal bovenaan, 
de andere helemaal onderaan worden bevestigd. De hoogte van de regels moet één derde deel van een paneel bedragen, de 
profiellijst één zesde van de hoogte van de regels. De breedte van de deurstijlen moet de helft van die van de regels bedragen; de 
deklijst twee derde deel van een regel. De breedte van de stijlen die naast de deurposten liggen, moet bepaald worden op de helft 
van die van de regels. Wanneer de deuren echter dubbele vouwdeuren zijn, dienen de hoogtematen gelijk te blijven, maar in de 
breedte dient de breedte ter grootte van één deurvleugel te worden toegevoegd ); Paul., Fest. 95 L.: Inpages dicuntur, quae a 
f abris in tabulis figuntur, quo firmius cohaereant, a pangendo, id est figere. Unde et poetae pangere versus dicuntur et agricolae 
pangere planlas. (Inpages worden de elementen genoemd die door timmerlui in planken worden vastgehecht, waardoor ze 
tamelijk stevig zijn verbonden, van pangere, dat wil zeggen vasthechten. Vandaar dat van dichters wordt gezegd dat zij verzen 
'hechten' en van boeren dat zij jonge gewassen 'hechten'.). Zie met betrekking tot deuren voorts Righini 1965, passim en Tybout 
1989, 260-273 met bijbehorende noten (bibliografie), vooral pag. 263-273 ('Die gebauten Vorbilder'). De deuren op wandschilde
ringen zijn veel luxer dan die welke in origineel zijn teruggevonden. De geschilderde deuren zijn derhalve ontleend aan de paleis-
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Panelen zijn ook in de boorden van bedden toegepast (cat.nr. 9; afb. 65). De panelen zelf zijn 
samengesteld uit planken die in de lengte onderling zijn verlijmd. Langs de randen was dit soort 
panelen afgezet met geprofileerde lijsten die één geheel vormden met de elementen van het 
raamwerk. Om deze profielen in de hoeken aan elkaar te passen zijn ze in verstek gezaagd. Gezien 
het grote aantal verschillende profielen in de meubels van Herculaneum moeten de meubelmakers 
aldaar over een grote scala aan profielschaven beschikt hebben. Behalve in deuren van aediculae 
en kasten zijn profielen te vinden in bedden, waar ze de hoek tussen het raamwerk en de boorden 
versterken, in randen van tafelbladen en in het zitvlak van de kruk. Bij de verschillende catalogus
nummers zijn deze profielen getekend.586 Panelen met profielen langs de rand blijven gedurende 
de gehele Romeinse tijd en daarna in gebruik. Ze zijn onder andere te zien in laat-Romeinse en 
vroeg-Christelijke afbeeldingen van sigmata, bedden in de vorm van een maansikkel, zoals in de 
voorstelling van het Laatste Avondmaal in de S. Apollinare Nuovo in Ravenna.587 

Deuvels konden elke hoekverbinding versterken. Deze methode is zeer dikwijls toegepast in 
de hellenistische lijkkisten uit Kertch.588 In Herculaneum komen deuvels voor ter versteviging 
van de verbindingen tussen de verschillende elementen van het raamwerk in een van de deuren in 
de Terme Suburbane, daar waar stijlen en regels (staanders en liggers) onderling zijn verbonden 
(afb. 23-24). Pen-en-gatverbindingen versterkt met een deuvel dwars door die verbindingen heen 
komen voor in de boot in Herculaneum.589 Of ook in de meubels gebruik werd gemaakt van 
deuvels, is niet zeker. Het enige meubel waarin ze wellicht zaten, is het biclinium in de Casa 
dell'alcova (cat.nr. 6; afb. 54, aangegeven met cijfer 4; afb. 55), maar de slechte staat van dit stuk 
laat niet toe over details zekere uitspraken te doen. 

Dat soms ook nagels werden gebruikt voor het maken van meubels of daarmee enigszins 
vergelijkbare objecten, blijkt uit een tweetal schilderingen uit Pompeii. Eén toont de schildering 
met een largitio (uitdeling van geschenken, in dit geval voedsel), die voorheen als een bakkers-
winkel werd geïnterpreteerd, waar centraal in de scène een verhoging staat, opgebouwd uit planken 
die met spijkers aan een verborgen frame zijn bevestigd.590 De tweede is de audientiescène in het 
graf van Vestorius Priscus te Pompeii, in het verleden ook wel aangeduid als juridische scène, 
waarin een man zit op een sella curulis die op een podium is geplaatst. Deze verhoging is op 
dezelfde wijze vervaardigd als die in de genoemde largitio.591 De verschillende elementen van 
een houten paneel, gevonden in de wand op de bovenverdieping van de Casa del bicentenario in 
Herculaneum, waren met nagels aan elkaar bevestigd. Het paneel diende als achtergrond voor een 
los ingezet tafereel in de wandschildering.592 In de meubels van Herculaneum hebben wij geen 
nagels geconstateerd. 

Om ingewikkelde houtverbindingen te vermijden wordt hout ook wel gestoomd, waardoor 
gekromde elementen verkregen kunnen worden. Deze methode was in de hellenistische periode 
reeds bekend, zoals blijkt uit de Historia Plantarum van Theophrastos (5.6.2 en 5.7.3-4). Misschien 

en tempelarchitectuur en kunnen gezien worden als representatieve deuren Tybout (1989, 266) noemt ze een 'Luxustopos' Een 
originele Romeinse deur met panelen uit de Fayum (Batn-Harït) toont Rubensohn 1905, 4-5 en Abb 4 
Andere voorbeelden zijn afgietsels van boorden van bedden in Pompen, cf Overbeck/Mau 1884, 424 Abb 225 (nu verloren) en 
afgietsels van bedden in de Casa del sacello iliaco (I 6, 4) en de Casa di Cerere (I 9, 13) (zie appendix 3) 
Panelen en profielen komen we ook tegen in lijkkisten uit Egypte (Romeinse tijd), opgegraven door het Metropolitan Museum te 
New York in el-Bagawat (Chargeh-Oase), cf Parlasca 1991, 125 en Abb 12-13 
Cf Engemann 1982, 239 en Taf 14a Zie voor panelen voorts Ehlich 1953, 146-151 
Watzinger 1905, passim 
Cf Steffy 1985, 520 en alhier de Inleiding, noot 3 In de scheepsbouw kwam het gebruik van deuvels veel voor, bijvoorbeeld in 
verbindingen van planken in de lengterichting, waar verborgen pennen met deuvels extra verstevigd werden, Cuomo en Gassend 
(1982, 263-265, vooral fig 2 a,b,c) hebben dit geconstateerd in het schip van La Bourse, Marseille 
De schildering is afkomstig uit de zogenoemde 'Bottega del fornaio' (VIII 3, 30) en bevindt zich thans in het Museo Nazionale te 
Napels, ïnv 9071, cf Felletti Maj 1977, tav LXV (158) en Bonello e a 1988, 168-169, cat 329 Zie voor de nieuwe interpretatie 
Fröhlich 1991, 236-241 en Taf 23 I 
Zie voor deze scène Spano 1943, 271-272, Mols/Moormann (in druk) 
Cf Manin 1958, 484 en fig 3 Ook in verschillende houten trappen in Herculaneum, waarvan de treden bestaan uit massieve 
balken met een driehoekige doorsnede, zijn nagels gebruikt Als voorbeeld kan de trap in de Casa della stoffa (IV 19-20) dienen 
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zijn de steunen van de wieg in Herculaneum (cat.nr. 11; afb. 78-80) op deze wijze gebogen, maar 
hiervoor kunnen ook latten zijn gebruikt die tijdens de groei reeds waren gekromd. De slechte 
conserveringstoestand van de wieg laat een beslissend oordeel hierover niet toe. 

In de schriftelijke bronnen komen houtverbindingen maar zeer zelden aan de orde. Over hout-
verbindingen in het algemeen (commissurae) spreken Servius en Isidorus van Sevilla.593 Synonie
men waren waarschijnlijk compages en compago.594 Ook noemt Isidorus epigri (deuvels) en davi 
(nagels).595 Een zwaluwstaartverbinding werd aangeduid met de term subscus.596 

4.6.3 Lijmen 

Door de aard van de houtverbindingen in Herculaneum ligt het voor de hand dat als plakmiddel 
lijm werd gebruikt ofschoon hiervan geen sporen meer te zien zijn. Deze veronderstelling wordt 
versterkt door het feit dat nagenoeg geen andere verstevigingen zoals deuvels, nagels, touwen, 
banden en dergelijke zijn aangetroffen. Ook de uitgebreide informatie, vooral van Plinius, over het 
gebruik van lijm door houtbewerkers wijst erop dat deze techniek algemeen verbreid was.597 

Over de aard van de lijmen spreken de schriftelijke bronnen eveneens. Plinius onderscheidt stiere-
lijm (gluten taurinum) en vislijm (ichthyocolla). De eerste werd waarschijnlijk gewonnen uit 
botmateriaal van runderen, de tweede uit vissehuid.598 Caseïnelijm is te beschouwen als een 
uitvinding uit de vroege middeleeuwen, we bezitten hieromtrent geen enkele bron uit de Romeinse 
tijd.599 Voor het breeuwen, en wellicht ook als lijm, dienden bitumen en pek. We vinden deze 
behandeling vooral in teksten met betrekking tot de scheepsbouw, maar toepassing van deze mate
rialen in de fijnere houtbewerking is niet ondenkbaar.600 Richter (1966, 125) gelooft dat ook 
metalen applieken op hout werden vastgelijmd. Dit is onwaarschijnlijk; hiervoor werden uitsluitend 
nagels gebruikt (zie § 4.7.1). 

Serv., A. 9.672' Commissa, ¡d est clausa; inde commissurae dicunlur coniunctiones tabularum. Commissura enim diatur 
tabularum coniunctio, sicut Cicero in Fundaniana meminit. (Commissa, dat wil zeggen gesloten; daarom worden commissurae 
verbindingen van planken genoemd. Commissura wordt immers een verbinding van planken genoemd, zoals Cicero vermeldt in 
zijn verdedigingsrede van Fundanius.), Isid., Orig. 19.19.8: Commissura diatur tabularum coniunctio. (Een verbinding van 
planken heet commissura.). 

Liv. 35.26.8; Lucr. 6.1071; Mart 9 47.4-5; Suet., Aug. 43.12; Augustinus, contra Faustum 12.14, Ambrosius, de Noe 6.15. 
Isid., Orig. 19.19.7: Epign et clavi sunt quibus lignum Ugno adhaeret (Met deuvels en nagels hecht hout aan hout.); cf. voorts 
voor clavus: Hor., Carm. 1.35.17-20; Plin., Nat. 7.198; Petr. 75; epi(g)rus. Augustinus, de Civitate Dei 15.27. 
Fest, 398-400 L.: <Subscudes ap>pellantur cune<a>tae tab<ellae, quibus> tabulae inter se con<figuntur, qui>a, quo eae 
immittuntur, <succuditur. Pa>cuvius in Niptris (250): "Nee ulla subscus cohibet compagem alvei", Plautus in Astraba (13): 
"Terebratus multum sit, et subscudes addite. (Subscudes worden wigvormige plankjes genoemd, waarmee planken onderling 
worden verbonden, omdat dat waarin die worden ingebracht, succuditur (samenvalt). Pacuvius gebruikt de term in de Niptra: 
"geen enkele subscus houdt een naad van de boot bijeen", Plautus in diens Astraba: "Laat er genoeg geboord zijn, en voeg de 
subscudes toe".); Paul., Fest. 399 L· Subscudes appellanlur tabellae, quibus tabulae inter se configuntur, quia, quo eae immit
tuntur, succuditur. Pacuvius (250)· "Nee ulla subscus cohibet compagem". (Subscudes worden plankjes genoemd waarmee plan
ken onderling worden verbonden, omdat dal waarin die worden ingebracht succuditur [samenvalt]. Pacuvius: "geen enkele subscus 
houdt een naad bijeen".); cf. voorts Amobius, Adversus Nationes 6 16; Augustinus, de Civitate Dei 15.27. Een literaire bron 
waann sprake is van los ingelegde zwaluwstaarten in eikehout (ilex) is Cato, Agr 18.9 Een synoniem voor subscus was waar
schijnlijk secunc(u)la: zie Vitr. 4.7.4 en 10 10 3. 

Plin., Nat 13.82, id. 16.215; id. 16.225; id 16.226; id. 28.182; id 35 36; zie voorts: Cels. 8.5.1, Char. 1, 167В, 19-29; Plinius 
Secundus (Gargilius Martialis), Medicina 3.30; Verg., G. 4.159-161. 
Gluten taurinum: Cels 5 5; Cl Hermerus, Mulomedicina Chironis 674 en 851, Lucr. 6.1069-1071; Marcellus, de Medicamentis 
27.82; Plin., Nat. 1.128; ld. 11.231; id. 28.236; Plinius Secundus (Gargilius Martialis), Medicina 2.11, id. 3 9; Larg. 254. Ichthyo
colla- Plin, Nat. 7.198; id. 32.73; Cels. 5.2, Gloss 3 195 36. De gluten bitumims die Plinius (Nat. 35.180) en Augustinus (de 
Civitate Dei 15.27 en contra Faustum 12.14) noemen, was waarschijnlijk in de architectuur en in de grove houtbewerking 
(scheepsbouw) in gebruik. 
De oudste beschrijving van de bereiding van caseïnelijm stamt uit de twaalfde eeuw n.Chr. en is van de hand van Theophilus (de 
Diversis artibus XVII), cf Dodwell 1961, 16-17; Theobald/Von Stromer 1984, 388. 
Plin, Nat. 16.52 en 35.180, Augustinus, de Civitate Dei 3.31, 15 27 en 15.33, id., Contra Faustum 12.14; Ambrosius, de Noe 
6 15; Vulgata, Exodus 2.3. 
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4.6.4 Draaiwerk 

In Herculaneum hadden veel bedden ronde poten die op de draaibank zijn vervaardigd. De poten 
van het bed in de Collegio degli Augustali (cat.nr. 10; afb. 67 В en G; afb. 68) zijn de enige die 
nog op hun oorspronkelijke plaats zitten. Ditzelfde soort poten hadden blijkens de opgravingsver-
slagen in elk geval het biclinium in de Casa dell'alcova en het bed in de Casa del mobilio 
carbonizzato (respectievelijk cat.nrs. 6 en 7). De verschillende elementen van de poten werden 
afzonderlijk gedraaid, waarna er een gat doorheen werd geboord. De houten elementen werden 
vervolgens als kralen over een ijzeren staaf geschoven, die de werkelijke steun gaf, het hout was 
slechts versiering. Ook de zuilen in aediculae zijn wellicht op de draaibank vervaardigd (afb. 138, 
142, 145-147). Dit geldt zeker voor de bases en de zuilschachten. Daarop werden later de kapitelen 
geplaatst. Het draaien van metaal in beddepoten komt ter sprake in paragraaf 4.7.1. Een voorbeeld 
van draaiwerk buiten Herculaneum is de poot van een krak uit Rifeh in Egypte.601 

4.6.5 Houtsnijwerk en inlegwerk 

De kapitelen van de zuilen in aediculae werden met behulp van beitels, gutsen en waarschijnlijk 
ook messen gemodelleerd. De meest opvallende en tegelijkertijd veel voorkomende voorbeelden 
van houtsnijwerk in Herculaneum zijn de tafelpoten waarin uiteenlopende decoraties zijn uitgehakt 
of uitgesneden. We zien hier onder andere de koppen van griffioenen en de lijven van honden, die 
realistisch zijn gemodelleerd (afb. 95, 106, 108, 111, 114-116). Een minder ingewikkelde vorm van 
houtsnijwerk is incisie van architectonische details in de aediculae. Meestal zijn dit lijndecoraties 
om in de frontons tandlijsten te suggereren (afb. 137). Eveneens erg eenvoudig lijkt de voluut die 
in de steun van een van de banken (cat.nr. 25; afb. 131-132) is uitgewerkt. Tenslotte geven de 
opgravingsverslagen nog enkele voorbeelden van houtsnijwerk. Bij één bed is de beschreven 
decoratie van de boorden wel op te vatten als een uitgesneden eierlijst.602 

Nergens in Herculaneum of elders zijn sporen bewaard van inlegwerk van hout in hout; wel 
zijn voorbeelden bekend van inlegwerk met metaal in metaal en van andere materialen in hout 
(ivoor, glaspasta, zilver); deze zullen later besproken worden.603 

4.6.6 Fineer en houtmozaïek 

Bij tenminste drie meubels te Herculaneum is het basishout geheel of gedeeltelijk bedekt met een 
dunne laag van een andere houtsoort, het fineer. Dit is ca. 1.5-2 mm. dik en heeft steeds een 
vlammende nervatuur. Het diende, evenals nu nog, om de schijn te wekken dat het hele meubel uit 
een kostbaarder houtsoort was vervaardigd. Uit Ovidius blijkt dat het gebruik van fineer (lamna, 
brattea of bractea) algemeen bekend was, want de auteur noemt het in een spreekwoord.604 

Plinius noemt de houtsoorten die het meest geschikt zijn om fineer van te maken; het fraaiste was 
volgens hem afkomstig van vergroeiingen aan de wortels.605 

Cf. Richter 1966, 103 note 5 en fig. 514. Het stuk bevindt zich nu in het Metropolitan Museum te New York, ace. 08 205.13b. 
Zie appendix 1: 17 februari 1871. Voorbeelden van meubels in Pompeii met houtsnijwerk zijn de rekken in de Schola 
armaturarum (III 3, 6), de steunen hebben kapitelen in verguld houtsnijwerk, cf. Nsc 1916, 429-430 en fig. 6. 
Verg., A. 10 135 noemt inlegwerk van hout in hout in verband met een sculptuur. 
Ον., Ars 3.231-232· Aurea quae pendent ornato signa theatro\ inspice, contemnes brattea ligna tegit. (Bekijk de gouden beelden 
eens die in het versierde theater hangen, je zult er niet van onder de indruk zijn: het is slechts een laagje op hout.). 
Plin., Nat. 16.231: Quae in lamnas secentur quorumque operimento vestiatur alia materies, praecipua sunt citrum, terebinthus. 
aceris genera, buxum, palma, aquifolium, ilex, sabuci radix, opulus. Dat et alnus, ut dictum est, tuber sedile, sicut citrum 
acerque Nee aliarum tuber ¡am in pretto Media pars alborum crispior el, quo propior radici, mtnoribus magisque flexilibus 
maculis. (De houtsoorten die zich tot vellen laten snijden en door de bedekking waarvan andere houtsoorten worden bekleed, zijn 
voornamelijk citrushout, terpentijnhout, esdoomsoorten, buxhout, palmhout, hulstboomhout, steeneik, vlierwortel en opulus [= 
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De voorbeelden van meubels met fineer in Herculaneum zijn een bed, een kruk en een aedi-
cula (cat.nrs. 13, 23 en 29; afb. 87-93, 125-126, 141, 143-145). Bij de eerste twee exemplaren was 
het fineer aangebracht op hout van de zilverspar. Volgens Maiuri (1958, 260) is op een tweede 
bed, namelijk op dat in de Casa del mobilio carbonizzato (cat.nr. 7), fineer aangetroffen, maar noch 
de opgravingsverslagen van maart 1933 noch de huidige resten bevestigen deze veronderstelling. 
K. Weber vermeldt in de opgravingsverslagen uit de achttiende eeuw de vondst van een kist die 
voorzien was van verguld houten fineer.606 

Echt fineer in de moderne zin van het woord zien we alleen in delen van het genoemde bed 
(cat.nr. 13; afb. 90): het raamwerk is voorzien van een ononderbroken vel fineer. De rest van dit 
meubel en de beide overige exemplaren zijn voorzien van een decoratie in houtmozaïek. Hierin 
zijn kleine uitgesneden stukjes fineer in geometrische vormen in een mozaïek gelegd, met de nerf
richtingen in spiegelbeeld ten opzichte van elkaar. Zo ontstond een decoratie van meanders, 
driehoeken en andere geometrische motieven op het bed, een ster met acht punten op de kruk en 
banden met een combinatie van meanders en driehoeken op de aedicula. De vellen werden 
waarschijnlijk met de hand gezaagd of gesneden waarna ze met lijm op het basishout werden 
aangebracht. Vóór het aanbrengen van het fineer werd het basishout vermoedelijk geruwd voor 
betere hechting. Hiervoor werden wellicht raspen of schaven met getande schaafijzers gebruikt. De 
kruk (cat.nr. 23) toont immers op plaatsen waar het houtmozaïek is verdwenen, sporen van het 
ruwen met een rasp. 

Ofschoon analyses van fineer niet zijn gemaakt, moeten de houtsoorten die ervoor werden 
gebruikt, relatief kostbaar zijn geweest. Plinius (Nat. 16.232) beschrijft de praktijk van fineren als 
een bijzondere luxe. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de drie gefineerde meubels die in 
Herculaneum bewaard zijn, kostbaar waren. 

4.6.7 Vlechtwerk 

Al ontbreken in Herculaneum voorbeelden van gevlochten meubels, toch moet op deze techniek 
kort worden ingaan. Vooral uit de noordelijke provincies van het Romeinse rijk zijn vanaf de 
eerste eeuw n.Chr. op reliëfs afbeeldingen van stoelen bekend waarvan alle zijden en leuningen om 
een houten raamwerk zijn gevlochten.607 Behalve van reliëfs zijn ze ook van enkele driedimen
sionale imitaties in steen bekend.608 Tegen het eind van de eerste eeuw n.Chr. vertegenwoordigen 
dergelijke stoelen een wijdverbreid type. Algemeen wordt aangenomen dat het type teruggaat op 
Etruskische voorlopers.609 De vele afbeeldingen in de noordelijke provincies hebben wellicht te 
maken met de ruime aanwezigheid van wilgen en daarmee samenhangend van gespecialiseerde 
vlechters.610 Plinius noemt de tenen van sommige, in Italië aanwezige, wilgesoorten zeer geschikt 
om er stoelen van te maken, waaruit blijkt dat ook op het Apennijns schiereiland al in de eerste 

misschien acer opalus]. Ook elzehout geeft, zoals gezegd is, een te snijden vergroeiing, zoals citrushout en esdoomhout. Van de 
andere houtsoorten is de vergroeiing niets meer waard Het middelste deel van bomen is harder en hoe dichter bij de wortel, des 
te kleiner en gedraaider zijn de nerven.). Andere plaatsen waar sprake is van fineer, zijn: Plin., Nat. 13.94; id. 16.66; id. 16 68; id. 
16.226; id. 16.229; id. 16.232; id. 33.146; Strabo 12.13.2. 
Zie appendix 1· 13 en 20-10-1759 
Voorbeelden geeft Richter 1966, 101 en fig. 505 (reliëf in Dresden), 506 (reliëf met een toiletscène uit Neumagen, nu in Trier), 
508 en 554 (askist uit Simpelveld, nu in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden; zie alhier afb. 10). Cf. ook Richter 1926, 124 
en fig. 295-296 
Twee voorbeelden uit een graf in Weiden bij Keulen, cf. Fremersdorf 1957, 28; Richter 1966, 507; Deckers/Noelcke 1980, 159-
160 en 163 Abb 4; twee exemplaren in Schots privé-bezit, cf. Seltman 1947, 22-24. Cf. voorts Liversidge 1955, 16-18, 25-26 en 
fig. 25, 26, 29, 30 
Cf Richter 1966, 101; Steingräber 1979, 23-25 en 149-151: 'Throntyp I a/b' 
Zie verder voor gevlochten stoelen Daszewsky 1966, passim. 
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eeuw n.Chr. gevlochten zetels werden vervaardigd.611 Gevlochten meubels zijn in de oudheid 
populair in het hele mediterrane gebied. Er zijn aanwijzingen dat ze al in het derde millennium 
v.Chr. in het Griekse gebied werden gemaakt.612 Houten zitmeubels met gevlochten zittingen, 
waarvan in Egypte veel voorbeelden zijn gevonden, zijn uit de Romeinse tijd niet bekend.613 

4.6.8 Afwerking 

Voor de afwerking van het hout gebruikte de schrijnwerker schaven en raspen en voor het fijnere 
werk vijlen. Bij Plinius is bovendien te lezen dat vissehuid werd gebruikt als een soort 'schuur
papier'.614 Hoewel het oppervlak van de meubels is verkoold, zijn soms sporen van een rasp te 
herkennen, bijvoorbeeld op het amfoorrek in Insula VI 12 (cat.nr. 32). In de meeste gevallen zijn 
de oppervlakken zo glad, dat dit bereikt moet zijn met vissehuid of vijlen. Ook is denkbaar dat 
andere materialen gebruikt zijn voor het polijsten van hout, bijvoorbeeld met puimsteen of wol, 
twee produkten die in het gebied rond de Vesuvius aanwezig waren, hoewel een dergelijk gebruik 
ervan door antieke schrijvers niet wordt vermeld. 

Na het polijsten konden de meubels worden voorzien van een laag olie of was of konden ze 
beschilderd worden. Zowel Vitruvius als Plinius is voorstander van het gebruik van olie om hout 
tegen vraat en rot te beschermen.615 De verschillende soorten olie die zij noemen zijn cederolie, 
olie gewonnen uit de jeneverbes en rozenolie. Behalve de beschermende werking geeft het gebruik 
van olie of was het hout bovendien een glanzend oppervlak, wat het decoratief effect van het hout 
verhoogt.616 Het is door de moderne conserveringsmethode niet mogelijk vast te stellen of de 
meubels van Herculaneum in de oudheid met olie zijn behandeld. Het gebruik van was komt in de 
literatuur niet voor in verband met houten meubels en kan in Herculaneum - als het middel al is 
gebruikt - ook niet worden waargenomen.617 

Van beschildering van meubels is momenteel niets te zien. Uit opgravingsverslagen uit 
Boscoreale, Herculaneum en Pompeii blijkt echter dat meubels wel degelijk beschilderd konden 
zijn. De verslagen met voorbeelden hiervan uit Herculaneum noemen steeds de kleur rood.618 Uit 
Pompeii zijn roodgeverfde bergmeubels en een bed bekend.619 Resten van rode verf op de tafel-
poot uit Bergkamen-Oberaden vormen een aanwijzing dat deze kleur ook buiten het gebied rond de 

611 Plin , Nat 16 174: Salicis etiam plura genera: ... aliae praetenues vimmibus lexendis spectabtli subtilitate, rursus aliae firmiores 
corbibus ac plunmae agricolarum supellectili. candidiores oblato cortice Unique tractatu maionbus vasis, quant ut e cono fiant 
eadem, atque etiam supinarum in delicias cathedrarum aptissimae. (De wilg kent ook meer soorten: ... andere typen zijn zeer dun, 
met opvallende fijnheid voor vlechtwerk, weer andere, sterkere voor manden en zeer veel boerenwerktuigen, witter na het 
verwijderen van de bast en na een lichte behandeling dienen ze voor grotere vaten dan men uit leer kan maken, en ook zijn ze 
bijzonder geschikt voor de gemakkelijke stoelen met hoge rugleuning.). 

6,2 Cf. Jahn 1990, 81 en 153. 
613 Voorbeelden van stoelen en krukken met gevlochten zittingen uit de achttiende dynastie in Egypte geven Baker (1966, 64 fig. 68, 

114-116 en fig. 154) en Killen (1980, 62-64). 
614 Plin., Nat 9.40: Squamis ut pisces, aspera cute ut squattna. qua lignum et ebora poltuntur. (Met schubben zoals vissen, met een 

ruwe huid, zoals de squattna (onbekende vissoort) waarmee hout en ivoren voorwerpen worden gepolijst.); Plin., Nat. 32.108: 
Haec est qua dixtmus lignum polín, quoniam et a man fabriles usus exeunt. (Dit is wat WIJ het polijsten van hout noemen, omdat 
ook uit de zee nuttige zaken voor timmerlui komen.). 

6,5 Vitr. 2.9.13; Plin., Nat. 16.197-198 en 21.15. Zie voorts: Cato, Agr 98 1 (kist); Hor., Ars 330-332 (en het commentaar van 
Porphyrio!), Plin., Nat. 16.52, Serv., A. 7.178. 

616 Cf. Cato, Agr. 98.2: Et item ligneam supellectilem si ungues, non putescet, et cum ea tersens, splendtdior fiet. (En evenzo wan
neer je houten huisraad geheel inwrijft, rot het niet weg en wanneer je het aldus hebt behandeld, wordt het glänzender.). 

617 Vitruvius (2.9.13), noemt een was gewonnen uit cypressehout die misschien werd gebruikt om hout mee in te smeren. 
6 " Zie voor voorbeelden uit Herculaneum appendix 1: 16-5-1933 (boorden van een bed); 29-3-1940 (houten kastje, opgehangen aan 

de wand van vertrek E van de Insula Orientalis I la); 5-12-1928 (bed); 9-1-1929 (boord en poten van een bed). Bij de geconser
veerde meubels is de rode kleur aangetroffen op het biclimum in de Casa dell'alcova (cat.nr. 6) en op het bed in de Casa del 
mobilio carbonizzato (cat.nr. 7). 

619 Bergmeubels· Pompeii I 6, 7, cf NSc 1912, 248, Pompeii I 6, 3, cf. NSc 1912, 252; bed met roodgeverfde boorden: Casa del 
Menandro, vertrek 43, cf. Maiuri 1932A, 206-207 en 210. 
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Vesuvius op meubilair werd aangebracht.620 Bij de vondst van een bed in Herculaneum op 16-5-
1933 staat in de opgravingsverslagen te lezen dat in rood geometrische patronen waren 
aangebracht. Dit kan er op wijzen dat meubels niet steeds in hun geheel in één kleur werden 
beschilderd, maar dat ze voorzien konden zijn van een vrij drukke versiering, geheel in tegenstel
ling met het uiterlijk van onze moderne meubels. Er is één aanwijzing voor de veronderstelling dat 
behalve rood ook andere kleuren zijn gebruikt. A. Pasqui bespreekt in zijn publikatie van de Villa 
di contrada Pisanella in Boscoreale een bed dat was beschilderd in banen van verschillende kleuren 
tegen een rode achtergrond.621 In de schriftelijke bronnen wordt slechts eenmaal over het 
beschilderen van meubels gesproken.622 De beschildering van een aantal marmeren mensae 
delphicae, een enkele keer monochroom maar meestal polychroom, kan er op duiden dat ook 
houten exemplaren van dit type tafel in meer kleuren waren beschilderd.623 Volgens Moss (1988, 
95) zijn de kleuren op de marmeren stukken geïnspireerd op de polychromie van grote sculpturen, 
hoewel er minder kleuren zijn gebruikt en de uitvoering eenvoudiger is. Het voorbeeld uit 
Bergkamen-Oberaden wijst er op dat beschildering van meubels geen geïsoleerd Campaans 
fenomeen was, maar meer voorkwam.624 

Op houten artefacten uit Herculaneum, zoals de panelen in raamwerken boven de schuifdeur 
in de rechter ala van de Casa del bicentenario, zijn sporen van vergulding aanwezig. Eén keer is in 
de opgravingsverslagen uit de achttiende eeuw een kist vermeld die was voorzien van verguld 
fineer.625 

De in Egypte veel toegepaste methode van beschildering van meubels op een ondergrond van 
stuc is in Herculaneum uniek op de aedicula in de Casa a graticcio (cat.nr. 27). In dit meubel is 
een deel van het stuc langs de bovenrand van de cella en aan de binnenzijde voorzien van rode 
verf. 

4.7 Het gebruik van andere materialen dan hout 

Reeds meermalen is opgemerkt dat op houten meubels in de Romeinse tijd veelvuldig beslag of 
applieken in andere materialen werden aangebracht. Dit beslag is behalve in de verschillende 
materiaalgroepen globaal onder te verdelen in constructieve en decoratieve elementen. Tot de eerste 
groep behoren onder andere bronzen hoekverstevigingen op raamwerken van bedden, hang- en 
sluitwerk van brons en ijzer en scharnieren van bot. Tot de tweede groep zijn onder meer brons
beslag van beddepoten en applieken van fulcra in brons of ivoor te rekenen. Natuurlijk kunnen de 
constructieve elementen ook fraai gedecoreerd zijn, waardoor ze een positie innemen tussen beide 
groepen. Het meest komen als gebruikte materialen brons, ijzer en bot voor, maar ook zijn ivoor en 
edelmetalen verwerkt. Door hun kostbaarheid waren edelmetalen schaars en ze zijn wellicht 

Cf Kuhlbom 1990, 184 
Pasqui 1897, 477 'a fasce di vano colore con fondo rosso' In Pompen (Regio I, Insula 6) is een deur van een vertrek of 
misschien van een kast gevonden met beschildering in blauw en geel, cf NSc 1912, 181 Petne (1927, 45 nr 11/12) geeft twee 
paar beddepoten uit Romeins Egypte met polychromie De poten staan qua vorm echter geheel in de Egyptische meubeltraditie en 
het is daarom gevaarlijk ze als voorbeeld te gebruiken voor Romeinse polychromie op houten meubels Ook het bed uit Romeins 
Egypte in het Royal Ontano Museum te Toronto, ace 910 27 (uit Thebe7) heeft resten van beschildering, cf Needier 1963, 1-2 
Sulpicius Severas, Dialogi 1214 pingit armaria (hij schilderde de kasten) Daarnaast is het mogelijk dat in Martialis 14 85 een 
beschilderd bed wordt beschreven, maar het is ook mogelijk dat hier een gnllige houtstructuur is bedoeld Lectus pavoninus (tit )\ 
Nomina dat spondae pictis pulchemma pinnis\ nunc lunoms avis, sed prius Argus eral (Een pauwebed Haar naam dankt deze 
sponde aan het zeer mooie dier met bontgekleurde veren, nu is hij vogel van Iuno, maar eerst was hij Argus ) Richter (1966, 125-
126) maakt slechts kort melding van decoratie van meubels 
Cf Moss 1988, 90-95 

BIJ de beschildering van het bovenvlak van een Etruskisch terracotta voetenbankje in het Allard Pierson Museum in Amsterdam 
(inv 11 342) in donkerrode en gele banden die rechthoeken vormen, vraagt Bnjder (1987, 69 en fig 4), die het stuk heeft 
gepubliceerd, zich af of hier misschien twee verschillende houtsoorten, een donkere en een lichte, zijn weergegeven Als 
alternatief hiervoor zou men kunnen denken aan een imitatie van een beschilderd houten paneel 
Zie appendix 1 13 en 20-10-1759 
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daarom uit Herculaneum tot op heden niet bekend. In deze paragraaf wordt een algemeen overzicht 
van meubelapplieken gegeven, waaraan de vondsten in Herculaneum een zeer belangrijke bijdrage 
leveren. 

4.7.1 Brons en ijzer 

Overal in de Romeinse wereld zijn bronzen applieken van meubels gevonden, die in hoofdzaak 
afkomstig zijn van houten bedden en kisten.626 De bronzen elementen van bedbeslag, in het 
algemeen afkomstig van lecti tricliniares, bedden waarop men aanliggend at (afb. 26),627 zijn 
onder te verdelen in drie groepen al naar gelang de vorm en de plaatsing op het bed: 
1. gedraaide elementen van beddepoten; 
2. hoekverstevigingen van het bedraam; 
3. delen van fulcra, de 'S-vormige verhogingen' die aan een van de korte kanten van triclinium-

bedden werden aangebracht. 
De hoekverstevigingen en de elementen van filiera waren deels constructief, deels decoratief, het 
bronsbeslag van beddepoten was daarentegen louter decoratief. Zelfs een massieve bronzen 
beddepoot zou niet lang stand hebben gehouden tegen de zware druk die er op rustte. 

Wanneer bronzen elementen van beddepoten worden gevonden, zijn ze in het algemeen hol, 
hetgeen betekent dat de oorspronkelijke kern geheel is vergaan. Een uitzondering hierop vormen 
twee poten van het bed in de Casa del tramezzo di legno in Herculaneum (cat.nr. 1 ; afb. 34-35) en 
twee poten van een bed in de Casa di Nettuno ed Anfitrite (cat.nr. 8; afb. 61), waarin rond een 
massief ijzeren staaf houten klossen geschoven zijn die op hun beurt weer met bronsblik zijn 
bekleed. Ditzelfde principe is te zien bij enkele losse poten in het magazijn te Herculaneum.628 

De ijzeren staaf liep midden door de gedraaide elementen over de volledige hoogte van de poot en 
gaf de poten de nodige stevigheid om het bed te dragen. De vervaardiging van dit type poten moet 
arbeidsintensief zijn geweest (afb. 27). Allereerst werden op een draaischijf houten klossen 
vervaardigd, dan werd er een rond gat in geboord. Over de klossen werd bronsblik geforceerd dat 
daarna op de draaischijf werd bijgedraaid. Vervolgens werden de losse elementen in een vaste 
volgorde geschoven op een ijzeren staaf, die aan de onderzijde werd bevestigd in de pootbasis; 
deze basis was niet gedraaid, maar had een rechthoekig grondvlak, was naar boven toe aan de 
zijkanten geprofileerd als een gestileerde dubbele leeuweklauw en had aan de bovenkant een rond 
gat waarin de staaf werd geschoven. Aan de vlakke voorzijde van de bases is vaak een decoratie in 
incisie of inlegwerk aangebracht, veelal in florale motieven. De bases, geopend naar de binnenzijde 
van het bed toe, werden langs de korte kanten van het bed weer onderling, twee aan twee, door 
een houten lat verbonden (afb. 34-35).629 Ook aan de bovenkant stak de staaf boven de gedraaide 

Fundamentele publikaties op dit gebied zijn Neugebauer/Greifenhagen 1932, Pernice 1932, Boube-Piccot 1975, Faust 1989 Voor 
bronzen applieken van marmeren taréis cf Moss 1988, 82-86 
Cf Mau 1896, Mols 1992 (recensie Faust) Het zijn waarschijnlijk de leen aerati die Cicero (Ver 2 4 60) noemt Gereconstrueer
de leen tricliniares uit Pompen bezit het Museo Nazionale te Napels, ïnv 78614-78616, cf Ruesch 1908, 382 no 1739-1741, 
Richter 1926, 130-133 en fig 308-315, Richter 1966, fig 532-534 Nu is hiervan één exemplaar intact Bonello e a 1988, 186-
187 no 97 Een gereconstrueerd bed uit Boscoreale bezit de Staatliche Museen te Berlijn, cf Pernice 1900, 177 en Richter 1966, 
fig 530 In de Casa dell'efebo te Pompen (I 7,7) zijn in vertrek 17 omvangrijke resten van leen tricliniares gevonden met daar
onder voorbeelden van bronzen elementen uit alledrie de categorieën, cf NSc 1927, 79-81 De bronzen elementen van het bed uit 
Amitemum in de Capitolijnse Musea zijn kort geleden zeer fraai gedocumenteerd in Pirzio Biroh Stefanelli e a 1990, 162-171, 
fig 119-137 Over voorkomen van bedden met fulcrum vanaf de derde eeuw ν Chr in Etrune cf Steingraber 1979, 11-13 
'Khnentyp 2b' 

Magazijn Herculaneum, inv 76, 77 en 255, gevonden respectievelijk op 26 oktober 1927 in vertrek 11 van de Casa a graticcio 
(begane grond), op 8 november 1927 op dezelfde plaats en op 9 maart 1928, waarschijnlijk op de bovenverdieping van de Casa 
sannitica, zie appendix 1 Cf Mutz 1972, 166-167 Abb 487-490 In de Casa degli amorini dorati in Pompen (VI 16, 7) is ook 
een beddepoot gevonden met een houten kern en een bronzen bekleding, cf Seiler 1992, 69 (met literatuur) 
De reconstructie van een bed in Modena (Ortalli 1989) waarvan bronzen applieken zijn teruggevonden met houten latten die de 
bases zowel aan de korte als de lange zijden verbinden, is niet plausibel Deze latten zaten alleen aan de korte zijden 
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elementen uit, waardoor deze in het raamwerk van het bed kon worden bevestigd. Indien de staaf 
door het gehele raamwerk heen stak, werd ze aan de bovenkant afgezet door een bronzen ronde 
schijf die aan de bovenzijde gesloten was en evenals de overige bronzen pootelementen op de 
draaibank was gevormd (afb. 26). Dikwijls diende dit soort schijven tevens als ondersteuning van 
de bronzen applieken van het fulcrum. Omdat het bed in de Casa del tramezzo di legno geen 
fulcrum heeft maar een boord, steekt de staaf bij gebrek aan ruimte niet boven het bedframe uit 
(afb. 34).630 

Beddepoten van lecti tricliniares hadden dikwijls dezelfde vorm. In details en maten kunnen 
variaties optreden, maar in het algemeen valt een zekere standaardisering op in de opeenvolging 
van de basis en de gedraaide elementen (afb. 2 rechts; afb. 26-27, 34).631 Het poottype kent een 
lange geschiedenis. Vermoedelijk ontstaan tegen het eind van de derde of het begin van de tweede 
eeuw v.Chr., heeft het zich ontwikkeld uit een klassiek-Griekse pootvorm die onder Perzische 
invloed werd voorzien van bronzen applieken (afb. 2 links).632 De vorm blijft zeker tot ver in de 
eerste eeuw n.Chr. in de mode. De poten van het bed in de Casa del tramezzo di legno hebben 
deze vorm. Behalve de poten van dit bed zijn er in Herculaneum van meet af aan vele exemplaren 
gevonden die op basis van de beschrijving in de opgravingsverslagen kunnen worden gerekend tot 
hetzelfde type. Van de meeste zijn de exacte herkomst en de huidige verblijfplaats onbekend.633 

De standaardisering is afwezig bij een groot aantal poten die niet met brons waren 
bekleed.634 Vooral van afbeeldingen bekend komen deze poten ook in Herculaneum en Pompeii 
voor.635 Dit is het type dat Ransom (1905, 33-35) heeft gekarakteriseerd als voorzien van 'ugly 
patterns' en dat tegen het eind van de eerste eeuw n.Chr. het meer gestandaardiseerde type met 
bronsbeslag lijkt te verdringen (zie § 3.2.1; afb. 3). Aangezien Ransom de originele houten bedde
poten nog niet kende, moest zij zich baseren op afbeeldingen van dit 'nieuwe type'. De vondsten 
van poten die geheel afwijken van de gestandaardiseerde vorm met bronzen bekleding, wijzen erop 
dat het type al veel vroeger moet zijn toegepast. Hoever het teruggaat, is nog onduidelijk. Buiten 
Pompeii en Herculaneum is slechts één voorbeeld van dit 'nieuwe type' poten bekend, uit de 
Fayum. Dit heeft wellicht als oorzaak dat ze van hout en ijzer (centrale staaf) waren, beide meer 

Cf Faust 1989, 28 
Een gedetailleerde beschrijving van dit type beddepoten geven Boucher 1982, 176-177 en fig 6, Boube-Piccot I960, 191 en 
1975, 7, Faust 1989, 22-28 De techniek wordt behandeld door Mutz 1972, 14-17 en 166-167 Van Boube-Piccot (1960, 262) 
stamt de gedachte dat de vorm van de basis is afgeleid van twee dierklauwen die met de achterkanten tegen elkaar zijn geplaatst 
Phnius geeft aan dat de naam van een plantesoort (waarschijnlijk borstelkrans) door de overeenkomstige vorm van dit soort 
beddepoten is afgeleid (Nat 24,137) Clinopodium orbiculato foliorum ambitu speciem lecli pedum praebentem (Clinopodium 
('bedpootplant') door de rondgaande plaatsing van de bladeren het uiterlijk gevend van beddepoten ) 
De klassiek-Gnekse pootvorm wordt uitgebreid beschreven bij Kyneleis 1969, 116-151 type A, ontstaan aan het eind van de 
zesde eeuw ν Chr, cf ook Richter 1926, 67-71, Faust 1989, 25-27 ('Form 3') De toevoeging van bronsbeslag wordt door Barr-
Sharrar (1987, 6-7) te vroeg (tweede kwart van de vierde eeuw ν Chr) gedateerd Met betrekking tot Assyrische meubels met 
bronzen applieken cf Baker 1966, 197-200 en fig 326-331 
Vondsten van dergelijke poten zijn in Herculaneum gedaan op de volgende data (zie appendix 1) 28-4-1740 (4 exemplaren met 
houten kern), 28-8-1756 (met houten kem), 26-5-1758, 14-8-1758, 5-12-1759, 6-8-1760 (met houten kern), 18-10-1760 (met 
houten kem), 27-3-1762, 2-9-1763, 3-9-1763 tot en met 22-9-1763 (4 exemplaren), 26-10-1764, 1-10-1833 tot 18-6-1834 (23 
fragmenten), 19-6-1834 tot 30-12-1835 (6 fragmenten), 28-5-1869, 1-7 1869 (begane grond van huis II 5), 17-2-1871 (eerste 
verdieping Casa dello scheletro, inclusief een ijzeren pin als kem), 5-7-1927 (Casa dello scheletro), 11-2-1935 (Casa della 
gemma, begane grond) Cf voorts Mutz 1972, 166-167, Nr 487-490 Voorbeelden van beddepoten met ijzeren staven en bronzen 
bekleding buiten Herculaneum Pompen VI 14, 38 vier poten met resten van de houten kem, cf NSc 1877, 95, Pompen I 6, 7 
enkele poten met ijzeren staaf, cf NSc 1912, 289, Boscoreale, Villa di Contrada Pisanella, cf Pasqui 1897, 476-477 no 80 en fig 
54 en Scarfogho 1988, 64-65 cat 44 Boube-Piccot (1975, 15) noemt een alternatief voor de vulling van de kem twee poten uit 
Marokko waarbij in de bronzen elementen een cementachtige substantie is aangetrofffen Zie voor technologisch onderzoek aan 
het brons van een beddepoot in Basel Seiterle/Mutz 1982, 66-70 
Pootvormen voorzien van figurale scènes blijven hier buiten beschouwing, de meeste zijn hellenistisch te dateren, cf Faust 1989, 
23 25 ('Beinform 5' met vananten), Romeinse beddepoten van massief brons in Modena (Museo Civico inv 6393-6394, 6400-
6404, 6412) worden behandeld door Faust 1989, 142 en 183-184 Kat 202-203, Ortalli 1989, 343 352 en Tig 270-271 
In het bed in de Collegio degli Augustali te Herculaneum (cat nr 10, afb 67 B, G, afb 68) en m het bed waarvan een gedeelte 
bewaard is in de Casa del fabbro (I 10, 7) te Pompen (zie appendix 3 en afb 193-195) 
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vergankelijke materialen dan brons.636 

Op de hoeken van het raamwerk van een lectus tricliniaris zaten in het algemeen bronzen 
verstevigingen (afb. 26). Zij zijn samengesteld uit twee delen die in een hoek van 90°, veelal in 
verstek, aan elkaar zijn gesoldeerd. Ze werden aan het raam van het bed geklonken met ijzeren of 
bronzen nagels, die verticaal door het raamwerk heenliepen en waarvan dikwijls nog resten 
bewaard zijn gebleven.637 Allereerst verstevigden deze elementen de hoeken van het houten 
raamwerk, maar ook zijn ze aan de in het oog vallende zijden veelal verrijkt met een decoratie van 
geometrisch of floraal karakter.638 In de eenvoudige voorbeelden is deze slechts gegraveerd, maar 
in kostbaarder stukken is ze fijn ingelegd met verschillende metalen als koper, al dan niet tot niello 
bewerkt zilver, en glaspasta, waardoor een polychrome voorstelling ontstaat. Dit soort hoekverste-
vigingen maakte vooral deel uit van lecti tricliniares. Het enige bed waarop ze thans nog aanwezig 
zijn, het exemplaar in de Casa del tramezzo di legno (cat.nr. 1; afb. 34, 35 F), is van een ander 
type (lectus cubicularis of grabatus, zie § 3.2.1 ).639 

Boven op het raamwerk van vele lecti tricliniares was een zogenaamd fulcrum gemonteerd. 
Dit S-vormig gebogen element bestond grotendeels uit hout, maar was aan de zijden afgezet met 
bronzen applieken als versteviging en decoratie. In het algemeen is dit soort applieken opgebouwd 
uit vier, oorspronkelijk losse elementen die met elkaar zijn verbonden (afb. 26). Een bronzen frame 
in S-vorm vormt het dragende deel, waarop drie decoratieve elementen werden gemonteerd. Tegen 
de uiteinden van dit frame werden twee tondi geplaatst met daartussen een plaat om de opening te 
dichten. Bij de minder uitgewerkte exemplaren zijn de tondi voorzien van een eenvoudige rozet in 
bas-reliëf. Bij de meer uitgewerkte en kostbaarder exemplaren komen hier bustes van dieren, 
mythologische figuren of goden voor, merendeels uit de Bacchische sfeer. Zo is op de onderste 
tondo dikwijls de buste van een Silenus aangebracht640 en aan de bovenste komen veelal de 
koppen van muilezels voor, maar ook wel eenden, paarden, honden, leeuwen, panters en olifanten. 
Een enkele keer zitten aan het bovenste uiteinde mythologische figuren zoals gevleugelde 
eroten.641 De buste en de dierkop zijn bijna altijd naar elkaar toegericht, zodat een gesloten 
decoratief geheel ontstaat.642 De bronzen plaat tussen de twee tondi is vaak versierd met een 
decoratie in incisie of inlegwerk, wederom met mythologische voorstellingen of floraal-geome-
trische motieven. Behalve de exemplaren die uit vier delen zijn samengesteld, werden ook applie
ken van fulcra uit één stuk gegoten, maar deze zijn uit Herculaneum niet bekend.643 In plaats van 
mythologische figuren uit de Bacchische sfeer komen op het onderste medaillon ook wel bustes 
voor van Artemis/Diana.644 De bronzen applieken werden met nagels aan de houten kern 

In de opgravingsverslagen van Herculaneum worden verschillende malen houten poten van het hier genoemde type gegeven. De 
exacte herkomst en de huidige verblijfplaats zijn niet altijd bekend De voorbeelden zijn opgenomen in appendix 1: 12-9-1740; 9-
8-1756; 8-10-1756; 1-5-1869; 10-5-1928 (bovenverdieping Casa sannitica, ingang V 2, wel geconserveerd, inv. E 255); 9-1-1929; 
8-9-1937 (V 19-22, eerste verdieping); 3-6-1939 (Casa del salone nero, eerste verdieping) Voor voorbeeld uit de Fayum, cf. 
Pétrie 1927, 45 nr. 14 
Cf. Pernice 1900, 178. 
Boube-Piccot (1960, 258-259) maakt onderscheid tussen drie decoratieschema's: 1) gecompliceerde bladmotieven, eventueel met 
bessen, soms met vogels; 2) eenvoudige blad- en bloemmotieven, waarin laurier, olijftakken, guirlandes, palmetten, rosetten en 
fantasievegetatie verwerkt kunnen zijn; 3) zuiver geometrische motieven Cf. voorts Faust 1989, 69-71. Een voorbeeld in het 
Museo Nazionale te Napels: Boriello e.a. 1988, 184-185 no. 87 (inv. 5451 en 70990) 
Hoekverstevigingen zijn in Herculaneum vaker los gevonden Soms is de exacte vindplaats of de huidige verblijfplaats ervan 
onbekend Zie appendix 1: 19 en 20-6-1761; 12 en 13-3-1762; 25-6-1929 (Casa dell'atrio a mosaico, inv. E 433, het exemplaar is 
ingelegd in zilver en goud met palmetten en acanthusbladeren die aan de uiteinden geflankeerd worden door guirlandes); in het 
Magazzino Archeologico van Herculaneum worden bovendien nog enkele voorbeelden bewaard, waarvan de herkomst onbekend 
is: inv. E 2711, 2784 (3 exemplaren) en 2786. Voor voorbeelden uit Boscoreale cf. Pernice 1900, 178-180: hier zijn de 
hoekverstevigingen ingelegd met een meanderband in zilver en rood koper; cf ook Richter 1966, 108 en fig. 545 
Cf. Barr-Sharrar 1987, cat. C1-C49 (Silenus); Faust 1989, 95-116 
Cf. Faust 1989, 71-95. 
Cf. Barr-Sharrar 1987, 1; Faust 1989, 35 
De opbouw van applieken van fulcra en de variëteit aan motieven is recentelijk zeer uitgebreid behandeld door Faust (1989, 29-
128); vergelijk voorts Boube-Piccot 1960, 191-192; Barr-Sharrar 1987, passim; Faust 1992, passim. 
Barr-Sharrar 1987, cat. C50-C69 (Artemis); Faust 1989, 100-102. 
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vastgemaakt.645 

Over de vorm en eventuele decoratie van de kem is weinig bekend.646 Uit de afbeeldingen 
en de resten van de houten kern in een appliek van een fulcrum te Pompeii kan worden opgemaakt 
dat de kem meestal gesloten was en niet open, zoals B. Barr-Sharrar meent.647 Een enkele keer 
vindt men op afbeeldingen de achterzijde van een fulcrum die gedecoreerd blijkt te zijn, bijvoor
beeld met paneeldecoraties of mythologische figuren in houtsnijwerk. Faust noemt voorbeelden 
zonder verband te leggen tussen deze afbeeldingen en de houten kern van fulcra in het 
algemeen.648 Men kan aannemen dat het de gewoonte was de kern te decoreren. In Herculaneum 
is tot dusverre geen enkel bed gevonden waarop nog een fulcrum zit. Wel zijn veel losse applieken 
bewaard gebleven die aangeven dat bedden met fulcrum ook in Herculaneum voorkwamen.649 

Fulcra zaten op lecti tricliniares en wel op die twee bedden die naar de open zijde van het 
vertrek waren gericht, de zogeheten lectus summus en lectus imus (afb. 26, 30). A. Mau heeft 
aannemelijk gemaakt dat fulcra niet zoals op Griekse bedden dienden ter ondersteuning van de rug 
en armen tijdens het eten, maar om te voorkomen dat de matrassen van de beide genoemde bedden 
gingen schuiven.650 De lectus médius had geen fulcrum nodig, omdat het matras van dit bed lag 
ingeklemd tussen de matrassen van de twee overige bedden.651 

Het dionysisch aspect dat zich in de iconografie van vele applieken van fulcra manifesteert, 
heeft wellicht te maken met de functie van de bedden waarop ze waren aangebracht. Men lag er op 

645 

6*6 
Cf Faust 1989, 39 en 140 
Fragmenten van de houten vulling van een fulcrum zijn gevonden in het scheepswrak van Antikythera nu in het Nationaal 
Museum te Athene inv 15100, cf Bol 1972, 39 
De vondst te Pompen (I 6, 8) wordt beschreven in de NSc 1912, 142-143 'si raccolse una magnifica spalliera di letto, qui 
riprodotta dalla fig 2 Consiste di una sottile lamina di bronzo (alt m 0,265) che seguiva l'andamento del legno, ' Barr-Sharrar 
(1987, 4 en note 5) acht de oplossing van een massief houten binnenwerk in reconstructies van fulcra 'unsatisfactory and 
misleading in its heaviness ' De afbeeldingen van de houten kem van Romeinse fulcra geven echter aan dat deze massief waren 
Wel heeft Barr-Sharrar gelijk dat in de Griekse voorlopers de beide uiteinden verbonden waren door twee of dne houten latten 
Wellicht heeft de toevoeging van bronzen applieken aan dit soort verhogingen geleid tot het aanbrengen van een massief houten 
kem Zie voor Griekse voorlopers ook Faust 1989, 82-86 en Abb 1-8 
Voorbeelden hiervan zijn een in marmer nagebootst fulcrum met architectonische decoratie, ingemetseld in de trappenhal van het 
Palazzo dei Conservatori te Rome (cf Stuart-Jones 1926, 96 en pi 34 (gall 37), Faust 1989, 206, Kat 352 en Taf 32, 3-4), een 
marmeren fulcrum in het Museo Archeologico te Florence, inv 72700 (Faust 1989, 170, Kat 91, Faust 1992, 107-108 en Abb 
39) toont eveneens een architectonische decoratie op de achterzijde die hier is ingevuld met mythologische figuren Deze tonen 
weer overeenkomst met twee afgebeelde fulcra in erotische scènes op een bronzen spiegel in de Capitolijnse Musea te Rome (cf 
Faust 1989, Taf 33 1) en op een verloren terracotta vaasappliek, ooit in Wenen (cf Wuillumier/Audin 1952, 26 no 8) Twee 
marmeren fulcra uit Baiae, afkomstig uit het nymphaeum van Punta Epitaffio (Faust 1989, 159, Kat 22-23 en Taf 31) hebben een 
paneeldecoratie aan de achterzijde Aan de marmeren voorbeelden met architectonische decoratie op de achterzijde die Faust geeft 
kan er nog één worden toegevoegd Museo Gregoriano Profano van de Vaticaanse Musea, sez 11, inv 5317, cf Sinn 1991, 63-
64 Op de achterkant van de zijboorden van twee klinèmonumenten zijn in relief ¡magines clipeatae met daarboven panelen met 
florale motieven in cirkels aangebracht De schilden bootsen metalen applieken op een houten ondergrond na, één voorbeeld komt 
uit Palmyra, graf N 186, het andere bevindt zich m de Ny Carlsberg Glyptotek m Kopenhagen, inv 1148 

Voorbeelden van applieken van fulcra in het Magazzino archeologico te Herculaneum zijn bronzen koppen van een muilezel 
(inv E 429) en een zwaan (inv E 430), beide gevonden op 15-6-1929 in de Casa dell'atrio a mosaico, paardehoofd (inv E 1118), 
gevonden op 27-7-1933 in Insula V 26, de kop van een zwaan (inv E 1214), gevonden op 27-2-1934 in de Casa della gemma, 
bustes van een gevleugelde Attis (inv E 2210 bis), een gevleugelde satyr (inv E 2211 bis) en van Minerva (inv E 2212 bis), 
alledrie gevonden op 19-10-1960 bij opgravingen aan de zogenaamde Decumanus Maximus Voor inv E 429 geven Boube-Piccot 
(1975, 374 no A 80) en Faust (1989, 174, Kat 128) ten onrechte de Casa del bel cortile Voor inv E 1118, cf Boube-Piccot 
1975, 374, no A 79, Budetta/Pagano 1988, 58-59, cat 20 en ρ 104, Faust 1989, 174, Kat 130 alle geven als vindplaats ten 
onrechte de Insula Onentalis II 8 aan, de opgravingsverslagen vermelden echter dat de vondst gedaan is aan de westkant van 
Cardo 5 en niet de oostzijde Faust (1989, 174 Kat 129) geeft voorts nog zonder inventarisnummer een vogelprotoom, die 
waarschijnlijk dezelfde is als Herculaneum, inv E 1214 Een muildierprotoom, genoemd door Technau (1930, 388-389), Boube-
Piccot (1975, 375 no A 83) en Faust (1989, 174 Kat 131), dal gevonden zou zijn aan de westzijde van de zogenaamde 
Decumanus Minor hebben wij niet kunnen traceren In het Museo Nazionale te Napels worden enkele applieken van fulcra 
bewaard die misschien uit Herculaneum afkomstig zijn muildierprotomen, inv 72732-72736, cf Budetta/Pagano 1988, 59, Faust 
1989, 185-186, Kat 214-218 (beide met bibliografie) 
Mau 1896,76-82 
Cf voorts Ortalli 1989, 353, Mols 1992, 192 
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aan tijdens eten, drinken en converseren.652 Afbeeldingen van bedden met fulcrum geven dit ook 
aan.653 Dat Artemis/Diana en protomen van honden op deze applieken voorkomen, is te verklaren 
als een verwijzing naar de jachtbuit, vergelijkbaar met het motief van rennende jachthonden als 
decoratie van poten van eettafels (zie § 3.3). Soms is de godin op de bedapplieken getooid met het 
hertevel (nebris) van een menade, waardoor verband is gelegd met de applieken met voorstellingen 
van dionysische aard.654 

Eén keer hebben we gegevens over de omvang van dit soort bedden. Pernice (1900, 178-180) 
geeft de maten van drie exemplaren, die waren af te leiden uit slijtsporen in de vloer van een 
vertrek in Boscoreale: 1. χ b.: 2,32 χ 1,205 m. (ca. 8 χ 4').655 Van de aanligbedden zijn grafbed
den afgeleid die waarschijnlijk kleiner waren. Het zogenaamde Capitolijnse bisellium is samenge
steld uit de resten van een bed uit een graf te Amitemum dat een omvang had van 1,80 χ 0,46 m. 
(ca. 6 χ VÁ').656 

In atria in Pompeii en Herculaneum stonden dikwijls houten kisten met ijzer- of bronsbeslag 
(afb. 28). Enkele staan nog in situ, zoals het exemplaar in de Casa dei Vetti (VI 15, 1) en dat in de 
Casa di M. Obellius Firmus (EX 14, 4) te Pompeii. Terwijl het hout is vergaan, bleef het metaal 
veelal onveranderd bewaard. Dit type kisten diende als bergplaatsen voor kostbaarheden en geld. 
Tegen diefstal waren ze voorzien van zware, ingenieuze sloten en in de speciaal daarvoor 
verhoogde vloer verankerd.657 Het beslag werd op het hout bevestigd met nagels, voorzien van 
grote koppen die ook een decoratieve functie hadden. Op de kostbaarste kisten zaten applieken met 
in reliëf overwegend bustes van mythologische figuren, doorgaans in paren met het gezicht naar 
elkaar gekeerd.658 Iconografisch lijkt meestal geen verband te bestaan tussen de mythologische 
figuren en de functie van de kisten.659 Uitzonderingen hierop zijn de applieken van twee kisten 
uit Eckartsbrunn, Gemeinde Eigeltingen, Landeskreis Konstanz (Duitsland); van deze kisten heeft 
M. Kemkes (1991, 354-359) op basis van de iconografie van het beslag - respectievelijk Bacchus-
bustes en lunulae - overtuigend aangetoond dat ze als het bezit van een man en een vrouw kunnen 
worden beschouwd. Van dit soort kisten zijn in Herculaneum slechts metalen fragmenten bewaard 
gebleven.660 In de schriftelijke bronnen heten zij arcae aeratae of arcae ferratae.661 

652 Cf. Greifenhagen 1930, 149; Boube-Piccot 1960, 254; Faust 1989, 129-131 Voor de juiste interpretatie van oudere, foutieve 
reconstructies van elementen van dit type bedden tot zogenaamde bisellia op grond van de miskenning van de antieke aanwezig
heid van hout (hetgeen bijvoorbeeld Castellani 1874, 22-32 heeft gedaan), zie als eerste: Amelung 1902, 207. Op grond van de 
door haar verzamelde applieken van fulcra heeft Faust (1989, 40-60 en Beilage) een relatieve chronologie opgesteld. Houten 
bedden met bronsbeslag zijn waarschijnlijk bedoeld in schriftelijke bronnen waarin sprake is van triclinia aerata of ledi aerati 
(Cic , Ver. 2 4 60; Plin., Nat. 34.14; id. 37.12). Een verbinding van bedden van dit type met de ledi deliaci (Plin., Nat. 34 9) die 
wel gelegd is (Neugebauer/Greifenhagen 1932, 42; Diehl 1960, 210), berust op te weinig aanwijzingen. De meeste schriftelijke 
bronnen geeft Faust 1989, 31-33 (cf. hiervoor ook Mols 1992, 191-193). 

6,3 Voorbeelden zijn grafrelièfs uit Kertch in Zuid-Rusland, waarop dit soort bedden steeds is weergegeven in combinatie met ronde 
tafels op drie poten, cf. Kiezeritzky/Watzinger 1909, Taf. L-LV; de datering van deze 14 reliëfs loopt uiteen van de derde eeuw 
v.Chr. tot en met de tweede eeuw n.Chr.; andere voorbeelden zijn afbeeldingen op Arretijnse terra sigillata uit de werkplaats van 
M. Perennius Tigranus (ca 30 v.Chr.-40 n.Chr.) met dit type bedden in scènes met symposia of erotische scènes, cf. 
Dragendorff/Watzinger 1953, 86-90, № XIII en XIV. 

654 Cf. Barr-Sharrar 1987, 154; Faust 1989, 100-102. 
De bronzen delen zijn thans in het Museo Nazionale te Napels, inv. 8903-8904. 
Cf. Pasqui 1907, 146. Opvallend is de vondst in Zwitserland (Baugy) van de indruk die een fulcrum heeft achtergelaten op een 
wandschildering uit de tweede helft van de eerste eeuw n.Chr., cf. Fuchs 1993, 120 fig. 13 en 125. 
Cf. het overzicht van Pernice 1932, 71-99 en Taf. 43-58 Hij behandelt de ornamentiek en iconografie van zeven kisten, waar
onder de twee genoemde; voorts noemt hij 24 bases; aan zijn schema kan een kist in het atrium van de Casa dei quadretti teatrali 
(I 6, 11) worden toegevoegd, cf. NSc 1929, 421; Richter (1966, 114 en fig. 581) geeft één voorbeeld uit Pompeii, nu Napels, 
Museo Nazionale inv. 73021; een enkele keer zijn houtresten gevonden die nu verloren zijn: een voorbeeld hiervan is een kist 
gevonden in een huis in Regio IX 5 (maart 1879), cf. NSc 1879, 101-102; ook in de Villa van San Marco in Castellamare di 
Stabia stond zo'n kist in het atrium, hier is alleen de basis bewaard gebleven. In de Villa В te Oplontis is een dergelijke kist 
gevonden aan de oostzijde van de porticus van het peristyhum, cf. Lagi De Caro 1983, 374 en fig. 12. 
Cf. Barr-Sharrar 1987, 14. Een voorbeeld uit Pompeii is Napels, Museo Nazionale inv. 73021, cf. Boriello e.a. 1988, 80 
Cf. Barr-Sharrar 1987, 156. 
Zie appendix 1: een zeer kostbare kist moet gevonden zijn tussen 22-2-1741 en 4-3-1741 (de applieken toonden figuren uit het 
gevolg van Dionysos; herkomst en huidige verblijfplaats onbekend); voorts zijn vondsten vermeld van meer eenvoudige 
exemplaren: 17-4-1745 tot en met 30-4-1745; 22-10-1752; 21-8-1756; 28-8-1759; 1-9-1759; 8-12-1764; 16-1-1828 (eerste 
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Een andere groep bronsbeslag wordt gevormd door nagels met grote koppen die aan meren
deels houten kisten en kasten zaten. De ronde koppen - al dan niet met concentrische, op de 
draaibank aangebrachte cirkels - voorkwamen schade aan het hout.662 Om dezelfde reden zaten ze 
ook op huisdeuren, zoals te zien is in het gipsafgietsel van de voordeuren van het huis van 
Octavius Quartio te Pompeii (II 2, 2), maar meestal waren deze groter van formaat dan de 
kistapplieken. Dat dit niet altijd opgaat, blijkt uit het tussenschot dat zijn naam heeft gegeven aan 
de Casa del tramezzo di legno in Herculaneum, waar kleine knoppen op de deuren zitten. Het is 
daarom soms moeilijk de oorspronkelijke functie van dit soort nagels te achterhalen wanneer het 
hout is vergaan. 

Als hang- en sluitwerk hadden kasten en kisten dikwijls bronzen of ijzeren sloten, scharnieren 
en handgrepen.663 Vele vondsten uit Herculaneum en Pompeii, maar ook daarbuiten duiden er op 
dat afsluitbare bergmeubels een belangrijk bestanddeel waren van de Romeinse huisin ven taris. 

Een ander type bronzen applieken van houten meubels uit Herculaneum zijn holle mense
voetjes van ongeveer 7 cm. lang die vlak boven de hiel zijn afgeneden. In de bovenrand zitten een 
of meer gaten ter bevestiging aan ronde houten elementen.664 Door de vondst van vier 
exemplaren in de Casa del Moralista te Pompeii (III 4, 2-3), tezamen met een bronzen draaimecha-
nisme, kunnen we dit soort voetjes identificeren als applieken van de poten van vouwkrukken met 
een zitting van leer of textiel.665 Resten van een overeenkomstig draaimechanisme en vier bijbe
horende bronzen voetjes zijn aan het licht gekomen in een graf in Catalka, Bulgarije.666 Ook van 
dit type applieken zijn in het gehele Romeinse rijk voorbeelden gevonden.667 Schaarser waren 
vouwkrukken met geheel bronzen poten in de vorm van koppen van ibissen, krukken waarvan in 
het theater van Herculaneum twee voorbeelden zijn gevonden. Dit waren dan ook erezetels of 
ambtszetels, terwijl het type met mensevoeten meer alledaags gebruiksmeubilair was.668 

6« 
«7 

verdieping Casa d'Argo); 4-10-1937 (V 19-22, eerste verdieping). 
luv. 11.23-27; id. 14.259; Dig. (Ulpianus) 19.2.19 5; cf. voorts Claudianus, In Eutropium 192-196 (in verband met een slot) en V. 
Max. 4.8.ext. 2. De constructie van deze kisten wijkt af van die van de houten kist in Herculaneum (cat.nr. 41). Tussen vier 
hoeksteunen, die tevens als poten onder de kisten uitsteken, zijn bij deze met metaal beslagen kisten steeds de zijden aangebracht. 
Grodde (1989, 134-137) noemt dit de 'Stollenbauweise' Meer uitgebreid wordt op dit type kisten ingegaan door Pernice 1932, 
71-94. Kemkes (1991, passim) geeft in zijn artikel over de genoemde kisten uit Eckartsbrunn een reconstructie van het hout van 
de kisten (p. 359-361 en Abb. 38-39), zijn reconstructie is aannemelijk, met uitzondering van het overkragende deksels. Bij geen 
van de afbeeldingen van Romeinse kisten steekt het deksel zo ver vóór de voorzijde uit. Cf. voorts Rabold 1989-1990. Voor 
bustes als applieken van kisten cf Barr-Sharrar 1987, passim: voorbeelden geeft zij in haar catalogus: С 69, C87, C122, C123, 
C147, С 173, C174, C175, C188. Voor laat-Romeinse kisten met bronsbeslag cf. Gaspar 1986. 
Voorbeelden van nagels uit Herculaneum zijn niet op meubels bewaard gebleven. Wel is een kast uit Pompeii gedocumenteerd 
met nagels: Casa dei quadretti teatrali (I 6, 11), cf NSc 1929, 422 
Sloten in Herculaneum: zie appendix 1: 9-5-1761; begin maart 1828 (kist met slot, eerste verdieping Casa d'Argo); Il tot 15-2-
1871 (kleine kast met slot); 4-9-1874 (kist met slot); 17-2-1928 (kast met slot). De enige kast in Herculaneum waarin wellicht 
resten van een slot bewaard zijn, is cat.nr. 40; voorbeelden van sloten en scharnieren in Pompeii worden vermeld in: NSc 1901, 
302-303: kast met slot en scharnieren in huis V 3a; NSc 1908, 56: kast met slot in huis VI 16, 10; NSc 1913, 29 en 32: drie 
kasten met metalen scharnieren en slot in huis 1 6, 4; NSc 1913, 450: bergmeubel met slot in huis I 6, 1; NSc 1916, 438 (van een 
kast), NSc 1929, 182 (twee kasten met bronzen sloten). Voor studies met betrekking tot sloten zie Koeppen/Breuer 1904, 179 en 
214-216, Jacobi 1930, 220; Gaheis 1930; Grodde 1989, 143-144; Dietz (1979, 324-326 en Abb. 108) geeft een reconstructie van 
een houten kist met slot en sleutel uit Regensburg, Museum Stadt Regensburg Inv. MSR A 3756 en 1739. Handgrepen in 
Herculaneum: zie appendix 1. 23-12-1756; 20-11-1759; 30-5-1760, 12-7-1760; 3-10-1760; begin juni 1828. Zie voor handgrepen 
in Pompeii onder meer: NSc 1921, 418 (kist met bronzen handgrepen en scharnieren); Pernice 1925, 19 en Abb 29. Handgrepen 
uit Magdalensberg: cf Deimei 1987, 99 en Taf. 92-93; handgrepen en nagels met grote koppen zijn ook gevonden te Diersheim, 
Lkr. Kehl, Baden-Württemberg, cf. Grodde 1989, 288 Kat. 305 en Taf. 18.4. 
Herculaneum, zie appendix 1: oktober 1830 (waarschijnlijk Casa del genio); 4-4-1871 (Casa del tramezzo di legno, noordoost-
hoek, een rechtervoet van 6 cm. lang). Bovendien zijn in het Magazzino Archeologico 4 exemplaren van onbekende herkomst 
opgenomen (inv. E 2546 en E 2547) Pompeii: V 2, ">, cf. NSc 1883, 376; V 3, 4, cf. NSc 1888, 574 (4 exemplaren); één en vier 
stuks uit de Casa del Menandro (1 10, 4), cf. respectievelijk Maiuri 1932A, 210 en 434. 
Della Corte 1930, 57-58 fig. 26. 
Cf. Bujukhev 1986, 124 tab. 22 nr. 313. 
Voor voorbeelden uit verschillende plaatsen in het Romeinse njk en een voorstel tot reconstructie cf. Mols (in druk A) 
Vouwkruk uit Herculaneum: cf. Ruesch 1908, no. 1790 en 1792; Richter 1926, 126 en fig. 300; Richter 1966, 103 (note 6) en fig. 
527; Schäfer 1979, 143-148. De oorsprong van dit motief van koppen van ibissen is Egyptisch en komt vooral voor vanaf de 
achttiende dynastie. Ook de Egyptische voorlopers waren steeds belangrijke erezetels, cf. Dittmann 1955, 46-53, Baker 1966, 87-
89. 
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4.7.2 Bot en ivoor 

Evenals brons konden ivoor en bot dienen als materialen voor applieken van bedden.669 Dit soort 
beslag was louter decoratief en had geen dragende functie. Bot is hier te beschouwen als goedkoop 
alternatief voor ivoor.670 Behalve beslag van beddepoten worden vooral applieken van fulcra in 
deze materialen gevonden.671 In tegenstelling tot de bronzen exemplaren waren ivoren meestal uit 
één stuk gemaakt; de benen voorbeelden waren doorgaans samengesteld uit een groot aantal kleine 
plaatjes. De decoratie - in laag reliëf, en niet, zoals bij bronzen exemplaren, hoog reliëf - besloeg 
doorgaans het hele zijvlak. Populair als motief was een liggende Dionysos/Bacchus. Soms komen 
ook ivoren bustes van mythologische figuren of dieren als versiering voor.672 Uit Herculaneum 
zijn geen voorbeelden bekend, wel uit het naburige Pompeii en uit Boscoreale. Blijkens vondsten 
in graven waren dit soort applieken van ivoor en bot ook dikwijls op grafbedden aangebracht.673 

Veel eenvoudiger dan deze applieken zijn de staafjes van bot die een geometrische decoratie 
vormen op een bed in de Casa del sacello iliaco in Pompeii (I 6, 4; cf. appendix 3).674 

Behalve de bedapplieken worden dikwijls kleine plaatjes en stroken van bot en ivoor gevon
den die waarschijnlijk deel uitmaakten van de decoratie van meubels, zonder dat de functie in alle 
gevallen duidelijk is. Het kunnen applieken zijn van kleine kisten en kasten zoals het toiletkastje te 
Herculaneum (cat.nr. 40). In de deuren van een verloren gegane kast uit Herculaneum waren 
blijkens de opgravingsverslagen benen lijsten of stroken ingelegd.675 Dat dit soort decoratie wel 
vaker werd toegepast, blijkt uit een passage bij Seneca.676 

669 Cf Fausl 1989, 144-145 
6,0 Een antieke tekst over bot als goedkoop alternatief is Plin , Nat 8 7 Hoc solum ebur est, cetero et m his quoque qua corpus 

intexit, Vilnus ossea Quamquam nuper ossa etiam in laminas secan coepere paenuna (Dit alleen is ivoor, verder is het bot ook 
bij deze dieren [se olifanten], waar dit door hun lichaam wordt bedekt, goedkoop Niettemin is men onlangs botten ook in plakjes 
gaan snijden uit schaarste ) 

671 Voorbeelden van poten met een centrale ijzeren staaf en een bekleding van ivoor of bot zijn beddepoten met ivoren applieken, 
gevonden op 3 juni 1769 in de palaestra bij het theater van Pompen, cf Fiorelli 1860, 232, Pompen VI 16, 15, met ivoren 
applieken, cf NSc 1908, 75, Pompen, Casa del Menandro (I 10, 4) ijzeren staven met applieken van bot (Maiun 1932A, 210), 
twee poten uit een graf in Ancona met ivoren applieken, cf Bnzio 1902, 451 fig 18 en 455, een bed met ivoren applieken in 
Cambridge, cf Nicholls 1979, 4 en 9, de poten van twee grafbedden uit Aielli met benen bekleding, cf Faust 1989, 205, Kat 
347-348 en Faita 1989, 281, Vindonissa alleen houten kem van een poot die wellicht bekleed was met bot, cf Faust 1992, 107 
en Abb 36 De vondst van fragmenten van de houten afsluiting van een fulcrum in een scheepswrak uit de eerste eeuw ν Chr, 
gevonden in zee bij Ladispoli, ca 40 km ten Noorden van Rome (D'Atn/Gianfrotta 1986, 207 fig 10-11, Faust 1989, 139 en 225 
Kat 512 A) aan de bovenzijde eindigend in de kop van een zwaan, duidt er op dat behalve brons of ivoor ook hout kon worden 
gebruikt 

672 Zie voor de motieven Faust 1989, 116-129 
673 Enkele exemplaren uit Pompen in apnl-juni 1769 worden in de palaeura bij het theater zeer veel resten van ivoren bedapplieken 

gevonden, cf Fiorelli 1860, 231-233, inlegwerk van ivoor in een lectus tnclintans uit een villa rustica in Boscoreale NSc 1921, 
419 Voorbeelden van ivoren beslag van fulcra voorts bij Graeven 1903, 48-52 en Abb 30-31, id 97-99, Abb 59-61, Pesce 
1932, 49 en fig 8 (Pompen), Cook 1964, 180-181 en fig 24 (gereconstrueerd bed in het Metropolitan Museum te New York, ace 
17 190 2076, nu opgesteld in het beroemde cubiculum uit Boscoreale, waar het niet bij hoort) Veel voorbeelden van bot en ivoor, 
vooral van grafbedden geven Letta 1984, passim, vooral de catalogus op ρ 95-112 en diens bibliografie op ρ 103, Pasqui 1890, 
Bnzio 1902, Kent Hill 1963, Atasoy 1974, 260-263 en ill 6, Nicholls 1979, Béal 1986, 111-117, Talamo 1987-1988, Faust 1989, 
Letta 1990, Béai 1991, 285-317 (vooral de inventaris ρ 314-317), Faust 1992, 100-107, Mollo-Mezzana 1992, 158-169 
Schriftelijke bronnen waann ivoren applieken van bedden genoemd worden, zijn Ambrosius, Hexameron 6 8 52, Cassius Dio, 
Hist 56 34 1, Hor, S 2 6 103 ledos eburnos (bedden met ivoren applieken), Macr 3 13 11 triclinia lectis ebumeis strata 
fuerunt (de triclinia waren gevuld met bedden met ivoren applieken), PI, St 377 Pi Lectos eburatos, auratos Ge accubobo 
regie (Bedden met ivoor- en goudbeslag, ik zal als een koning aanliggen ), Prop 2 13 21 nee mihi tunc fulcro sternatur lectus 
eburno (laat dan voor mij geen bed worden gespreid met een fulcrum met ivoren applieken ), Suet, lul 84 1 (bed voor dode) 

674 Eenzelfde type intarsie in bot met geometrische patronen moet een bed hebben gehad dat is gevonden in de Casa dell'efebo (I 7, 
11), cf NSc 1929, 353 

675 Zie appendix 1 17-2-1928 
674 Seneca, de Tranquilhtate animi 9 6 Quid habes cur ignoscas nomini armaria <e> curo atque ebon captanti (Waarom zou je een 

man vergeven die snakt naar kasten van cifri« en ivoor ) Uit Pompen kennen we inlegwerk in bot (ruitvormen) van een verloren 
kast in de Casa del criptoportico (I 6, 2, cf NSc 1929, 422), andere voorbeelden uit Pompen benen plaatjes met rehefversienng 
(bladmotieven en figuren), cf NSc 1913, 32-34 (Casa del sacello iliaco (I 6, 4), cf voorts De Francisas 1963, fig 91-92 en tav 
XCVI (ivoor) In een aantal passages is sprake van de sella eburnea, een houten of bronzen zetel met ivoren applieken, die gelijk
gesteld kan worden met de sella curulis Teksten hierover zijn te vinden bij Schäfer 1989, 48-50 Het decoreren van meubels met 
ivoor en bot bleef populair, ook in de late Keizertijd en in de vroeg-Chnstelijke periode Zo zijn er vele kistjes bekend met ivoren 
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Reeds lang vóór de Romeinse tijd werden meubels bekleed met ivoren plaatjes met reliëfs. Al 
toegepast in Noord-Syrië, Fenicie en Anatolië tijdens het tweede millennium v.Chr.,677 is de 
methode via Assyrië in de zesde eeuw v.Chr. in Griekenland geïntroduceerd; daarvandaan hebben 
de Romeinen haar in de hellenistische tijd op hun beurt weer van de Grieken overgenomen.678 

Inlegwerk in ivoor is in Herculaneum gebruikt als decoratie van enkele tafels. In de tafel uit 
de Casa del bel cortile (cat.nr. 16; afb. 103) zijn de ogen van de Dionysoskopjes in dit materiaal 
ingelegd en in de tafel uit de Casa dell'atrio corinzio de ogen van de griffioenen (cat.nr. 18; 
afb. 111). 

Benen scharnieren werden veelal in bergmeubels aangebracht. Zij waren samengesteld uit een 
aantal kleine cylinders die in een band werden gemonteerd, alternerend vast en beweegbaar 
(afb. 29). Het mechanisme is te vergelijken met dat van een moderne pianoscharnier. Losse 
segmenten van dit type vormen een veel voorkomende vondstcategorie in de gehele Romeinse 
wereld, ook in Herculaneum en Pompeii. In het verleden is de bestemming van dergelijke segmen
ten lang onduidelijk geweest. Zo zijn ze in de opgravingsverslagen lange tijd beschreven als 
elementen van fluiten. Een uitgebreide behandeling van dit soort scharnieren naar aanleiding van 
een gipsafgietsel van een kast in Boscoreale, is van de hand van W. Deonna.679 Aan hem of aan 
F. Fremersdorf (1940, 321-337) wordt de identificatie van de cylinders meestal toegeschreven. 
Nochtans heeft G. Fiorelli ze reeds in 1877 juist geïnterpreteerd!680 

In Herculaneum zijn nog veel benen scharnieren in de meubels bewaard, zoals in de on
derbouw van de aedicula in de Casa del sacello di legno (cat.nr. 29; afb. 139-140), in een kast 
(cat.nr. 36; afb. 157-158) en in het toiletkastje (cat.nr. 40; afb. 166). In de kist (cat.nr. 41; afb. 
170-171), in de aedicula in V 17 (cat.nr. 28; afb. 138) en in de bovenbouw van de aedicula in de 
Casa del sacello di legno (afb. 142, 145) heeft het scharnier weliswaar deze vorm, maar is het uit 
hout vervaardigd. Van andere exemplaren is de vindplaats of de huidige verblijfplaats niet bekend; 
deze zijn in appendix 1 opgenomen.681 

Schamierbanden in bot zijn eerder decoratief dan functioneel, omdat ze niet erg stevig 

applieken. Een dergelijke decoratie komt ook voor in enkele schriftelijke bronnen: Catul. 64,45; Dig. (Ulpianus) 33.7.12.28 en 43; 
Claudianus, Laud. Stil. 3.199' solio .. eburno (op een zetel met ivoren beslag); id., Panegyricus de sexto consulatu Honorii S88. 
Een laat-Romeins kistje, geheel van ivoor, met decoratie in incisie en een schuifdeksel, aan de binnenzijde verdeeld in zes 
vakken: Pétrie 1927, 36 en pi. XXXIII, 3. Een werkplaats voor botbewerking met 47 onvoltooide stukken bewerkt bot uit de 
vierde eeuw η Chr. is gevonden in Colchester, Groot-Britannië, cf. Crummy 1981, 277-285; zie voor bewerking van ivoor en het 
alternatief bot in de Romeinse tijd ook Bamett 1982, 65-72; McGregor 1985, 55-72 Een zeer uitgebreide publikatie van een 
middeleeuws meubel met ivoren applieken, de zetel van San Pietro in Vaticano, is die van Maccarrone/Ferrua e.a. 1971. 
Cf. Bamett 1948, 24; Bamett 1954, 663; Baker 1966, 193-197 (Nimrud) en 206-209 (Syrië/ Fenicie); Bamett 1975, 675; Winter 
1976, 25-29 en 52-53; Bamett 1982, 9-15 (techniek ivoorbewerking) en 16-64 (pre-Romeinse ivoorbewerking). Voor het gebruik 
van ivoren applieken in de Minoïsch-Mykeense wereld, cf. Bamett 1948, 672-673; Jahn 1990, 106 en 265-266 Kat. 44. Zie voor 
meubelapplieken genoemd op lineair-B tabletten ook Ventris 1955, 111 en 118-119; Higgins 1956, 39; Milani 1972, 37-41. 
Cf. Bamett 1975, 672; voor een Grieks voorbeeld van een bedapphek cf. Rodziewicz 1968, 259. De introductie in Griekenland 
kan ook van Assyrië via Cyprus gelopen hebben. Een aanwijzing hiervoor vormen ivoren applieken op tronen uit Cyprus die 
duidelijk Assyrische invloed vertonen, cf Karagheorgis 1968, 99-103. 
Deonna 1934, 85, Deonna 1938, 243-244. 

Fiorelli, in: NSc 1877, 95. De interpretatie als fluiten is op grond van het uiterlijk op het eerste gezicht niet vreemd Er zijn echter 
belangrijke verschillen tussen fluiten en segmenten van scharnieren in de afmetingen, de aard van de holte (bij fluiten is de 
cylinderwand overal gelijk van dikte) en de geboorde gaten dwars door de cylinders. Zie voor dit onderscheid het artikel van 
Bélis 1988, 109-115. Ook Overbeck/Mau 1884, 425 geven de juiste functie aan. 
De segmenten die in de achttiende eeuw zijn gevonden zijn opgenomen in appendix 1, aan het eind van de verzameling verslagen 
uit die eeuw. Voorts zijn exemplaren gevonden op de volgende data (vergelijk appendix 1)· december 1828 (Casa di Aristide); 5-
4-1869; 14-5-1869 (als deel van de deuren van een kast op de eerste verdieping van de Casa dello scheletro); 17-3-1871; 21-2-
1874, 10-4-1874, 27-7-1875 (waarschijnlijk in de palaestra van de forumthermen). Voorts worden in het Magazzino archeologico 
enkele exemplaren bewaard waarvan de exacte herkomst niet bekend is: inv. E 2811 (1 exemplaar); inv. E 2812 (6 exemplaren 
met I gat), inv. E 2853 (I exemplaar van donkergrijs bot met cirkels in incisie, gevonden juli 1962 aan de zogenaamde 
Decumanus Maximus). Voorbeelden van hout: 12-3-1873 (9 exemplaren, waarschijnlijk gevonden in insula VII 1, vertrek 2; 
overigens zijn het er in Notamento No. 26, no. 33/654 nog maar 8!), 17 en 22-11-1939 (Casa dei due atri, deel uitmakend van 
een niet bewaarde kast) Voor Pompeii, zie de Pompeianarum Antiquitatum Historia van Fiorelli (1860 en 1862, passim) en 
bijvoorbeeld in een kast in huis V 3a, gevonden in juni 1901, cf. NSc 1901, 302-303. Voor houten exemplaren buiten Italië, cf. 
Deonna 1938, 244 en pi 78 no 62 (uit Delos) 
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zijn.682 Des te opmerkelijker is het daarom dat er aanwijzingen zijn dat zij ook voor grotere 
deuren werden gebruikt, zoals een schildering in het graf van Vestorius Priscus in Pompeii 
bewijst.683 Meestal werden voor grote deuren metalen scharnieren gebruikt. Erg belangrijk voor 
onze kennis van het functioneren van een dergelijke benen scharnierband zijn een segment uit 
Vindonissa (Zwitserland) en één uit Delos, waarin de houten kern bewaard is gebleven, die elders 
is vergaan (zie alhier in de reconstrucietekening afb. 29 G-L).684 Voor deze kem werden 
ongetwijfeld harde houtsoorten gebruikt die aan de uiteinden in de cylinders werden gezekerd met 
een kleine wig van een zachtere houtsoort (afb. 29 M-O). De kem van het stuk uit Vindonissa is 
van buxus sempervirens L. die in het bot is vastgemaakt met een wig van abies alba Mill. Alle 
benen segmenten hadden een dergelijke houten kem met gaten of pennen aan de uiteinden om een 
aantal segmenten tot een band aaneen te kunnen schakelen. Deze pennen en gaten dienden als 
draaipunten voor het scharnier. Segmenten met houten kem zijn in Herculaneum al op 7 december 
1861 teruggevonden. Wellicht hebben deze Fiorelli tot diens interpretatie aangezet. 

Behalve het natuurlijke gat in het bot dat met hout werd opgevuld, werden in elk segment een 
of twee gaten geboord, wellicht met een spiraalboor (afb. 29 A-B, E-F).685 In deze gaten, die 
door de wand van de cylinder heenliepen, was meestal een houten pen bevestigd (afb. 29 
P-Q).686 Deze uitstekende pennen waren op hun beurt weer afwisselend in de deur of in het 
meubel zelf vastgemaakt. Het resultaat hiervan was dat de helft van de segmenten onbeweeglijk 
verbonden was met het meubel, terwijl de andere helft meedraaide met de deur wanneer men het 
meubel opende of afsloot (afb. 29 R-S). Op de kopse kant van het bot van vele cylinders zijn 
hiervan doorgaans ringvormige gebruikssporen te zien. 

De cylinders zelf zijn meestal vervaardigd uit metatarsusbot (middenvoetsbeen) van runderen, 
ezels en paarden; soms komt metacarpusbot (middenhandsbeen) voor.687 In het algemeen worden 
twee typen segmenten gevonden: 
1. elementen van 5 tot 11 cm. hoog, met twee of drie gaten dwars door de cylinder en gedeco

reerd met twee of drie parallel lopende lijnen rondom de cylinder (afb. 29 A, C, E). De 
decoratie is ingebrand en was oorspronkelijk zwart gekleurd, door middel van was, vermengd 
met koolstofpoeder.688 Oorspronkelijk geheel gevuld met deze substantie contrasteerden de 
lijnen fraai met het witte bot. 

2. elementen kleiner dan 5 cm. met meestal slechts één gat en zonder decoratie (afb. 29 B, D, F). 
De gaten in de wand van de cylinders kunnen door het hele of het halve segment zijn geboord. 

Naar de opvatting van R. Pelletier (1971, 204) gebruikte men voor elk scharnier uitsluitend 
segmenten van een van beide typen.689 De voorbeelden van deze schamierbanden in Hercula
neum echter tonen aan dat niet steeds m één band hetzelfde type werd gebruikt, maar dat cylinders 
van het tweede type steeds aan de uiteinden werden afgesloten door een segment van het eerste 
type, zoals blijkt uit de scharnieren in de aedicula van de Casa del sacello di legno (cat.nr. 29; afb. 
145 A-B). Hetzelfde is te zien op de eerder genoemde schildering in het graf van Vestorius Priscus 
te Pompeii en op de tekening van een verloren afgietsel van een kast uit Boscoreale, waarin 34 

Cf Pelletier 1971,202 
Cf Spano 1943, 272-277 en Mols/Moormann, in druk 
Het stuk uit Vindonissa is gepubliceerd door Schmid (1968, 185-192) en bevindt zich in het museum te Brugg, Inv 23 1400 
Delos cf Deonna 1938, 242 Ook in enige segmenten van de in gips afgegoten kasten in de Casa di Iulius Polybius in Pompen is 
de houten kem mede afgegoten 
Cf Fremersdorf 1940, 326-329 
Meestal zullen hier houten pennetjes gebruikt zijn, in één geval lijken resten van roest te wijzen op een ijzeren tap, cf Von den 
Dnesch/Boessneck 1982, 571 (uit Pergamon) Een segment uit Pompen heeft naast de gewone twee gaten nog twee kleine gaten, 
waarvan de functie onbekend is, cf Bonghi Jovino 1984, 343 en tav 182, 12 
Cf Von den Dnesch/Boessneck 1982, 567 en 571 
Dit blijkt uit de analyses gepubliceerd door Schmid (1968, 191) van de resten van een zwarte substantie in de lijndecoratie van 
enkele exemplaren 
Cf eveneens Deonna 1938, 87, Tig 5 die in een reconstructie alleen elementen met belijning geeft 
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kleine cylinders boven en onder worden afgesloten door twee grote (zie § 3.5.1). Eenzelfde 
situatie blijkt ook uit de vondst van grote hoeveelheden segmenten op één plaats waarvan de 
omvang wordt vermeld: het aantal kleine segmenten is verreweg in de meerderheid ten opzichte 
van de hoeveelheid grote.691 

Uit enkele voorbeelden blijkt dat soms segmenten van hout en bot in één band werden gecom
bineerd. Door ze alternerend te plaatsen werd dan een decoratief effect bereikt. Dit is te zien in de 
schildering in het grafmonument van Vestorius Priscus waar ze in wit en bruin zijn weergegeven. 
Hetzelfde was het geval bij de deuren van een meubel uit Herculaneum dat wel is gefotografeerd, 
maar verloren gegaan, en dat wellicht kan worden geïdentificeerd met een kast die in de opgra-
vingsverslagen uitgebreid wordt beschreven.692 

Hierboven is reeds aangegeven dat scharnieren zowel van bot als van hout konden zijn. Bot 
lijkt vooral te zijn gebruikt om zijn contrastwerking met het hout van het meubel. Benen 
segmenten - eventueel in altemantie met houten - lijken vooral afkomstig van kasten en aediculae, 
omdat ze daar goed zichtbaar waren, terwijl in kisten, waar het deksel draait aan de onzichtbare 
achterzijde (zoals hier in cat.nr. 41; afb. 167, 171), eerder volledig houten scharnierbanden of 
metalen scharnieren zijn verwerkt. Wanneer een dergelijke situatie stringent is toegepast, kan op 
grond van benen scharniersegmenten de aard van een vergaan bergmeubel worden bepaald. De 
kans is dan groot dat dit een kast of aedicula is geweest en geen kist. 

Scharnierbanden zijn reeds in de hellenistische tijd veel toegepast, getuige het voorkomen er
van in een aantal lijkkisten, waarin meestal lichte en donkere segmenten zijn afgewisseld.693 Het 
mechanisme is echter al veel ouder en is reeds aangetroffen in een houten diptiek met een driedelig 
ivoren 'pianoschamier' uit het scheepswrak van Ulu Burun (veertiende/dertiende eeuw v.Chr.). Uit 
de archaïsche tijd zijn voorbeelden van dit soort 'pianoschamieren' bekend van kistjes uit 
Samos.694 Bij de uit de Gneks-Romeinse wereld overgenomen Keltische scharnieren van dit type 
zijn de cylinders rijk gedecoreerd met geometrische motieven, waaronder concentrische cirkels.695 

4.7.3 Edelmetalen, glas, albast 

Terwijl er in de steden rond de Vesuvius alleen beslagelementen in brons, ijzer, bot en ivoor zijn 
gevonden, zijn van elders ook onderdelen van houten meubels in andere materialen bekend.696 

Zilver en goud werden gebruikt om meubels mee te decoreren. Zilver is reeds genoemd als een van 
de materialen waarmee bronsbeslag van meubels werd ingelegd, zoals in het bed in de Casa del 
tramezzo di legno (cat.nr. 1; afb. 35 G) nog te zien is. Op een ander, niet bewaard bed is blijkens 

De gedraaide ornamentale knoppen die volgens Fremersdorf (1940, 328 en Abb 13) schamierbanden konden afsluiten, moeten 
onzes inziens geïnterpreteerd worden als doppen van bijvoorbeeld naaldenkokers 
Een voorbeeld is Pompen, V 2 51 exemplaren waarvan 8 grote en 43 kleine, cf NSc 1894, 314 
Foto Maiun 1958, 22 fig 27 Voor de beschrijving in de opgravingsverslagen zie appendix I 17-2-1928 
Cf Watzinger 1905, 25-36, Nr 1-4 (uit Abusir), Nr 8 (uit Memphis), Nr 10 (uit Kertch), cf Watzinger 1905, 70 en Abb 27 en 
Brummer 1985, 74 en 75 Abb 24e en Anm 283 (Athene, Nationaal Museum, inv X 8001 en X 8002) 
Diptiek cf Bass 1989, 10, Payton 1991, 101-106 en fig 2-4 en table XVII en XVIII Samos cf Kyneleis 1980, 123-130, Kat 
28-30 in diens Kat 28 en 30 zijn afwisselend lichte en donkere houten segmenten gebruikt, Kat 30 heeft twee scharnieren waar
door men het deksel kon inklappen, voor andere voorbeelden cf Kyneleis 1983, 300-302 en Abb 10-11 (ook hier zijn afwis
selend lichte en donkere houten segmenten gebruikt) Ephesos cf Hogarth 1908, 197 nr IX en pi 39-41 de auteur kon ze nog 
niet identificeren Voor de klassieke tijd is het type scharnieren in hout gereconstrueerd voor tempeldeuren, waarbij ze wel een 
veel grotere diameter hebben (gemiddeld 8,5 cm) cf Gruben 1982, 193-195 en Abb 33 a/b en 34, Gruben (1982, 194, Anm 49) 
wijst ook op het voorkomen van een beschrijving voor een dergelijke scharnier in de bouwinscnptie van de grote Apollotempel 
op Delos Voor literatuur over de Romeinse schamierbanden cf onder meer Deonna 1934, passim, Fremersdorf 1940, passim, 
Davidson 1952, 128-129 nr 865-866 (aangeduid als 'bone furniture joint'), Schmid 1968, Pelletier 1971, Béai 1980, Von den 
Dnesch/Boessneck 1982, 563-571, Prost/Prost 1983, Bonghi Jovino 1984, Carandim 1985 II 54, McGregor 1985, 203-205 Nog 
steeds worden schamiersegmenten niet altijd als zodanig herkend, zoals in Wahl/Kokabi 1988, 277 d 
Cf Jacobi 1974, 241-243, Grodde 1989, 399 Taf 13 

Houten onderdelen van meubels in overwegend andere materialen blijven hier buiten beschouwing Zo hadden marmeren tafels 
soms houten bladen of houten sporten, cf hiervoor Moss 1988, 95-100 
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de opgavingsverslagen een bekleding in zilverblik aangetroffen.697 Goud als decoratie is uit 
Herculaneum niet bekend. Wel zat goudblik of -verf op de steunen van een rek in de Schola 
armaturarutn in Pompeii (III 3, 6), waarvan de kapitelen in houtsnijwerk volgens de opgravers 
voluten met goudresten hadden.698 Waar de literaire bronnen spreken van meubels in goud of 
zilver, is in de meeste gevallen misschien te denken aan houten objecten met applieken in deze 
materialen.699 Massief zilveren of gouden meubels waren zeldzaam wegens hun grote kostbaar
heid. Zo is in de Hildesheimer zilverschat een tafel van massief zilver gevonden.700 

Als alternatief voor ivoor werd wellicht glaspasta gebruikt om de ogen van menselijke figuren 
of dierfiguren in de decoratie op het midden van tafelpoten (zie § 3.3) in te leggen. Hoewel er 
geen houten tafels met glaspasta als inlegwerk bekend zijn, is dit materiaal wel aanwezig in 
marmeren tafels.701 Zeer kostbaar moeten decoraties van meubels in edelstenen zijn geweest, 
waarvan schriftelijke bronnen gewagen.702 Faust (1989, 145) geeft voorbeelden van een lokale 
groep terracotta applieken van fulcra uit het gebied ten zuiden van het Lago Maggiore en ten 
westen van Pavia. Als ondergrond voor beschildering werd soms stuc op hout aangebracht, hetgeen 
voorkomt in een van de aediculae in Herculaneum (cat.nr. 27; afb. 137). Dit oude Egyptische 
procédé kennen we ook van Romeinse lijkkisten uit Kertch.703 

Als uitzonderlijk materiaal voor gedraaide beddepoten kan albast worden genoemd. Vier 
exemplaren van dit materiaal zijn gevonden in een graf in Bolsena.704 Omdat het materiaal zelf te 
zacht en te zwak is om een bed te ondersteunen, gaf een verticale ijzeren staaf door het albast heen 
de nodige stevigheid. 

Tenslotte noemen we oplegwerk in andere materialen dan hout, een techniek waarvoor ivoor, 
bot en schildpad werden gebruikt, hetgeen uit schriftelijke bronnen bekend is.705 Het fineren met 
deze materialen was - en is - bijzonder kostbaar. 

4.8 Reconstructie van het arbeidsproces 

Met de verzamelde gegevens is het thans geboden in grote lijnen het arbeidsproces te schilderen 
dat doorgaans niet veel verschild zal hebben van dat in latere tijden tot aan de industriële revolutie. 
Allereerst koos men zorgvuldig het te verwerken hout, waarbij men zich ongetwijfeld liet leiden 
door de vorm en functie van het te maken meubel. In Herculaneum werd meestal gekozen voor 
hout van de zilverspar, maar voor speciaal gebruik nam een meubelmaker andere soorten. Een of 
meer boomstronken werden vervolgens in de gewenste maten verzaagd, tot balken, planken en 

Zie appendix I 18-12-1939, Casa dei due atn, vertrek 3 
Cf NSc 1916, 439 en fig 6 
Apul, Met 2 19, id 1034, Curt 8 8 9, Dig (Scaevola) 337208, Dig (Celsus) 33 107 1, Dig (Papinianus) 33 109 1, Dig 
(Ulpianus) 34 2 19 8, luv 6 594, id 11 128, PI, St 377 ledos auratos (bedden met goudbeslag), Plin, Nat 33 144 en 146, 
Sen , Ер 17 12, id 110 12, Suet, lul 49 7, Suet, Cal 32, V Max 1 1 ext 3 In bruikleen in Basel (Zwitsers pnvé-bezit) worden 
zilveren applieken van fulcra met vergulding bewaard cf Faust 1989, 218, Kat 457, cf voorts Neugebauer/ Greifenhagen 1932, 
43 en Abb VII 1 
Berlijn, Staatliche Museen, Antikensammlung, Inv 3779 57, cf Gehng 1967, 21-22 Eenmaal is in de schriftelijke bronnen met 
zekerheid sprake van massief zilveren bedden SHA (Lampndius), Hehogabalus 20 4 Hic solido argento fados habuit ledos, et 
triclimares et cubiculares (Deze had van massief zilver gemaakte bedden, zowel voor triclinia als voor cubiculo ) 
Cf Moss 1988, 86-88 
Cf Dig (Paulus) 33 10 3 3, Luc 10 122 fulget gemma tons et iaspide fulva supellex (edelstenen glitteren op de bedden en door 
de jaspis is het huisraad goudgeel), Mart 12 66 5-7, Plin , Nat 36 59, Sen, Ер 110 12 gemmeam supelledilem (huisraad 
voorzien van gemmen), Sidomus Apollinans, Carmina 17 5 Op de Esquilijn te Rome, op de plaats van de huidige Villa 
Palombara, is een grote hoeveelheid edelstenen gevonden die oorspronkelijk een houten plafond en/of mobilia gedecoreerd 
hebben, cf Cima 1986, 105-122 en Cima di Puolo 1990, 46-48 
Cf Vaulina/Wasowicz 1974, vooral 106-134, Pinelli/Wasowicz 1986, passim 
Cf Sordini 1893, 64-68, na de vondst overgebracht naar het Museo Etrusco Centrale te Firenze 
Ivoor Dig 32 52 7 Bot Plin , Nat 8 7 Schildpad Apul, Met 10 34, Dig 32 1 100 4, luv 6 80-81, Mart 9 59 7-10, Plin , Nat 
9 39, 16 233 en 36 59, Var , L 9 46-47, Var, Men 448, Var ар Non ρ 86 M Volgens Plinius (Nat 9 139) maakt men het wel 
heel bont wanneer men dit materiaal ook nog eens gaat beschilderen 
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latten. Hiervoor beschikte de meubelmaker over verschillende typen zagen. Het is niet bekend hoe 
lang men het hout na het verzagen liet liggen alvorens het voor meubels te gebruiken. Vermoede
lijk werd dit wél gedaan om het hout vóór gebruik uit te laten werken; dit is op te maken uit het 
feit dat in geen van de meubels in Herculaneum scheluwte of werking van houten elementen is 
geconstateerd. Om oppervlakken te egaliseren werd gebruik gemaakt van schaven (of dissel
schaven). Met profielschaven kregen lijsten de gewenste vorm. Voorbeelden van het gebruik van 
profielschaven zijn te vinden in het lijstwerk in timpanen van aediculae en in de lijsten rondom 
panelen van deuren.706 Het is welhaast zeker dat meubelmakers voor het maken van verstekken 
reeds een soort verstekbak gebruikten, ofschoon dit werktuig nog niet is gevonden. Met zeer fijne 
gereedschappen als dissels, beitels, gutsen en messen modelleerde men details als tafelpoten. Gaten 
voor verbindingen werden geboord en afgewerkt met beitels en houten hamers. Voor al deze 
werkzaamheden moet men beschikt hebben over werkbanken. Het draaien van beddepoten is 
zonder draaibank ondenkbaar. 

De verschillende elementen werden op elkaar afgestemd met meetinstrumenten als passer, 
winkelhaak, lineaal, koord en libella. Met een schietlood werden verticale elementen uitgezet, voor 
de horizontale elementen diende een libella, de voorloper van ons waterpas. Korte maten werden 
met een lineaal of steekpasser afgemeten, langere maten werden waarschijnlijk met een koord 
(linea) uitgezet. Een passer werd bovendien gebruikt om cirkels uit te zetten. Tenslotte kon men 
hoeken van verschillende grootte afpassen met winkelhaken. 

Met raspen, vijlen of vissehuid werden de vlakken van meubels gepolijst waarna de afzonder
lijke elementen van een meubel met elkaar werden verbonden, meestal met lijm. De meubels 
konden worden afgewerkt door applieken, inlegwerk of oplegwerk aan te brengen of door ze te 
beschilderen. 

4.9 Organisatie van het ambacht 

Over de organisatie van schrijnwerkersverenigingen in de Romeinse tijd heeft de archeologie tot nu 
toe weinig materiaal aan het licht gebracht. Onze kennis hieromtrent is daarom vooral gebaseerd op 
literaire en epigrafische bronnen, die de indruk geven van een verregaande differentiatie binnen de 
houtbewerking in het algemeen, gebaseerd op specialisatie.707 Binnen de groep van schrijnwer
kers kunnen we op grond van de bronnen onderscheid maken tussen verschillende typen hand
werkslieden. De meeste van deze benamingen zijn afgeleid van het eindprodukt, namelijk kisten 
{arcularius), kasten (armariarius), bedden (lect(u)arius, grabatarius), stoelen (sess(oriarius)), en 
krukken (sellularius). Eén term is afgeleid van het materiaal dat werd verwerkt, het zogenaamde 
citrushout (citrarius) en wordt meestal genoemd in combinatie met een ivoorbewerker (eborarius). 
Ook komen de termen tign(u)arius, lignarius en intestinarius voor, de eerste twee waarschijnlijk 
meer algemene benamingen voor een timmerman of houtbewerker, de laatste wellicht een schrijn
werker. Al deze vormen zijn bijvoeglijke naamwoorden, steeds moet het zelfstandig naamwoord 
faber (handwerker) erbij gedacht worden, zoals soms in de bronnen ook expliciet wordt 
vermeld.708 

Cf. Koeppen/Breuer 1904, 177 Abb. 248 
Cf. Zimmer 1982,31. 
Cf. Von Petrikovits 1981, 85-113; Zimmer 1982, 31 Anm 211. Komemann (1909, 1888-1925) beschouwt als fabri alle hand
werkers die in hard materiaal werken, cf. ook Von Petrikovits 1981, 64 De faber tign(u)anus stelt hij gelijk met een timmerman, 
terwijl de faber intestinarius eerder een schrijnwerker is. De houtbewerkers behandelt hij in kolom 1893-1899 en hij geeft veel 
schriftelijke bronnen. In kolom 1897-1899 gaat hij specifiek in op de schrijnwerkers. Bronnen met betrekking tot de verschillende 
handwerkslieden in het meubel maken zijn: arcularius: PI., Aul 519; CIL VI 6701, armariarius: CIL XII 4463; lect(u)arius: CIL 
VI 7882, 7988 en 9503; Gloss 2.35060 en 3 308 26; grabatarius: Lucil. 251; Gloss. 3.367.28; sess(oriarius): CIL XII 3346, 
sellularius: Apul., Flor. 15; Tac, Hist. 3.84; citrarius: CIL VI 9258, tign(u)arius- Cíe, Brut. 257; CIL XIII 8346; cf. Von 
Petrikovits 1981, 116-117; lignarius: Liv. 35.41.10; Palladius, de Agricultura 1.6.2; Vulgata, Isaías 44.13; intestinarius: CIL VI 
8173.3, X 1922, Codex Theodosianus 13 4.2; Var., R. 3.1.10 Cf. Von Petrikovits 1981, 85-113 en 122; id. 1981A 
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De veronderstelling dat het gaat om verregaande specialisatie is vooral gebaseerd op bronnen
materiaal uit de stad Rome, waar zoals zovele handwerkslieden ook de houtbewerkers waren 
geconcentreerd in een bepaalde straat of wijk. Bij Livius is te lezen dat de 'houtbewerkersstraat' 
buiten de Porta trigemina lag, dat wil zeggen op een niet exact vast te stellen plaats ergens tussen 
de Aventijn en de Tiber.709 De eborarii en citrarii zijn wellicht te zoeken in Trastevere.710 In 
1937 werden naast de S. Omobono drie inscripties gevonden die verwijzen naar het collegium van 
de houtbewerkers in Rome.7" Een reliëf, in de nabije omgeving hiervan aan het licht gekomen, 
met afbeeldingen van houtbewerkers (cf. § 4.6.1) wordt hiermee door verscheidene auteurs in 
verband gebracht en beschouwd als deel van een altaar, opgericht door de houtbewerkers ter ere 
van hun patrones, de godin Minerva.712 Een tweede inscriptie die betrekking heeft op deze 
vereniging, is een marmeren plaat met namen, nu in de Capella del Crocifisso van de S. Prassede 
in Rome.713 We moeten ons dit collegium waarschijnlijk niet voorstellen als een moderne 
vakbond die zich inzet voor betere werkcondities of opleiding, maar eerder als een vereniging van 
door arbeid verbonden werklieden met een vooral sociaal, cultisch en funerair karakter.714 

Behalve uit Rome zijn dit soort collegia ook uit andere steden in Italië bekend.715 In Hercula-
neum zijn geen aanwijzingen gevonden die duiden op het bestaan van een dergelijke vereniging 
aldaar, hoewel men kan veronderstellen dat deze er wel is geweest op basis van de vondst van een 
inscriptie in het naburige Pompeii, waarin een verbond wordt genoemd van fabri Ugnarli die de 
kandidatuur steunden van C. Cuspius Pansa.716 Naar analogie hiervan is te verwachten dat ook in 
Herculaneum een dergelijk verbond heeft bestaan. 

Tot nu toe is in Herculaneum nog geen atelier voor houtbewerking aan het licht gekomen; in 
Pompeii zijn wél enkele werkplaatsen toegeschreven aan houtbewerkers.717 Op grond van het 
fraaie meubilair dat is gevonden in de Casa del fabbro (I 10, 7) te Pompeii, heeft O. Elia (1934, 
292) geopperd dat hier een werkplaats was van een faber arcarius. Wegens het vele brons dat er is 
gevonden, acht B. Gralfs (1988, 52) dit de werkplaats van een metaalbewerker. Wellicht is het toch 
de werkplaats van een meubelmaker en zijn de metaal vondsten beslag dat nog op houten meubels 
moest worden bevestigd. Het is onzes inziens niet mogelijk om deze meubelmaker aan te duiden 
als een faber arcarius; een dergelijke specialisatie is uit het Pompejaanse epigrafische materiaal 
niet bekend. Het is gevaarlijk in deze stad eenzelfde specialisatie te veronderstellen als uit Rome 
bekend is. 

Wat Pompeii betreft heeft Gralfs (1988, passim) aangetoond dat vele bronzen onderdelen van 
meubels ter plaatse werden vervaardigd, terwijl voorheen Capua als de plaats van produktie voor 
dit materiaal werd gezien. Een van haar argumenten is dat 26 % van de in de stad gevonden 
gereedschappen de metaalbewerking dienden. Omdat een nog groter deel van de werktuigen, 
namelijk 38 %, de houtbewerking diende, is in Pompeii zeker lokale produktie van meubels aan te 
nemen. Voor de houtbewerking kan wellicht hetzelfde worden geconcludeerd als voor de metaal-

709 Liv. 35.41.10: ... et iidem poriicum extra portarti Trigeminam ínter lignarios fecerunt. (en dezelfden hebben een zuilengang 
gebouwd buiten de Trigeminapoort in de houtbewerkersstraat.). 

"° CIL VI 33885.4. Cf. Gradenwitz 1890, 72-83, Burford 1972, 160; Morel 1987, 131. 
7,1 Cf. Ambrosini 1939, 85, 94 en 97. 
712 Colini 1947; Castagnoli 1979, 149, Schürmann 1985, 59. 
713 Cf. Pietrangeli 1939, 101-105. 
714 Cf. De Robertis 1972, 8 en 9, 73, 208 nota 33; Gamsey/Saller 1987, 156-158: 'mutual aid societies' en 201: 'social clubs'; 

Jongman 1988, 172: 'Modern consensus seems to be that ancient collegia were social rather than economical organizations.' Cf. 
voor de organisatie van collegia ook Hermann 1978, 113-114. Een collegium is in tegenstelling tot een later gilde geen 
rechtspersoon en maakt ook geen keuren. 

7,5 Vergelijk ook met betrekking tot het collegium fabrum iign(u)anorum Komemann 1909, 1893-1896 en 1905-1918. Hij geeft 
bronnen voor deze vereniging in een aantal steden in Italië waaronder Rome, Ostia, Tusculum en Velitrae. 

716 CIL IV 960: Cuspium Pansam aed. ¡ignari universi rog (De verenigde houtbewerkers bevelen Cuspius Pansa aan voor het ambt 
van aedUis.); cf. ook CIL IV 951 Zie voor de Pompejaanse houtbewerkers ook Gaitzsch 1980, 333 Anm. 555. 

7,7 VI 7, 8-11: cf Fröhlich 1991, 319-320 (met bibliografie); VII 1, 12-13: cf Mustilli 1950, 219; Van der Poel 1983, 270. IX 1, 14-
cf. Van der Poel 1983, 313 La Torre 1988, 85 en 98 nota 99 noemt vier andere werkplaatsen voor houtbewerkers, namelijk I 7, 
7; VI 7, 10; VI 14, 37 en IX 8, 5. Als werkplaats van een eboranus heeft wellicht VII 7, Il gediend, cf. Fiorelli 1873, 37; 
Gassner 1986, 37; La Топе 1988, nota 105. 
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bewerking. Deze lijkt in Pompeii geconcentreerd te zijn in kleine werkplaatsen met enkele arbeids
krachten en een geringe specialisatie.718 Ditzelfde geldt vermoedelijk voor Herculaneum, waar tot 
dusverre - zoals gezegd - noch een meubelmakerswerkplaats, noch voor de houtbewerking relevant 
epigrafisch materiaal aan het licht is gekomen.719 De veelal overeenkomende houtkeuze in het 
opgegraven stadsareaal wijst op een lokale produktie van houten meubilair in Herculaneum. De 
geavanceerde techniek die we in de meubels hebben geconstateerd, wijst er op dat er ook in 
Herculaneum echte werkplaatsen moeten zijn geweest, en dat er geen sprake was van huisvlijt. De 
geringe aanwijzingen voor serieproduktie en de vele variaties in de bewaarde meubels duiden op 
kleine werkplaatsen die zich richtten op de lokale markt.720 

4.10 Conclusie 

Uit het voorafgaande is duidelijk geworden dat de Romeinen een groot deel van hun techno
logische kennis hebben overgenomen van de Grieken. De grote Griekse invloed vanuit Magna 
Graecia en ook vanuit het hellenistische Oosten, heeft zich volgens Von Petrikovits (1981, 68) 
vooral afgespeeld in de periode 350-200 v.Chr., ver voordat de meubels die in Herculaneum zijn 
geconserveerd, vervaardigd werden. De Romeinen hebben de schrijnwerkerstechnieken verfijnd 
door de kennis die reeds op het Apennijns schiereiland aanwezig was, te combineren met van 
elders overgenomen methoden en technieken. Door inbreng van eigen vakkennis konden ze dit 
proces zodanig vervolmaken dat de technieken pas ingrijpend zijn veranderd vanaf de industriële 
revolutie in de achttiende en negentiende eeuw, toen de machinale bewerking van hout mogelijk 
werd. Overigens zijn veel technieken en werktuigen van de meubelmaker thans zelfs nog vrijwel 
identiek aan die welke de Romeinen toepasten. 

De analyses van houtmonsters van meubels in Herculaneum tonen aan dat het beeld dat in het 
verleden louter op basis van antieke teksten is geschetst van houtgebruik voor meubilair in de 
Romeinse tijd, genuanceerd dient te worden. Hoewel de schriftelijke bronnen vooral dure houtsoor
ten in combinatie met kostbare meubels noemen, blijkt dat het merendeel van de meubels uit 
Herculaneum was vervaardigd van hout van de zilverspar, terwijl alleen voor speciale toepassingen 
loofhoutsoorten werden gekozen. Wellicht was de zilverspar in de nabije omgeving van het stadje 
in ruime mate aanwezig. Bovendien blijken enkele van de in Herculaneum geconstateerde 
houtsoorten in het geheel niet in combinatie met meubels in de antieke teksten voor te komen, 
hetgeen duidelijk maakt dat het gevaarlijk is alleen op grond van het geschreven bronnenmateriaal 
uitspraken te doen op dit gebied. Het is te verwachten dat niet alleen in Herculaneum maar ook 
elders vooral lokale houtsoorten werden gebruikt voor de vervaardiging van gebruiksmeubilair, 
terwijl voor speciale toepassingen zoals draaiwerk, houtsnijwerk en houtmozaïek, hout van elders 
werd aangevoerd indien dit niet in de directe omgeving voorradig was. 

Ten opzichte van de produkten van Griekse schrijnwerkers tonen de meubels uit Herculaneum 
een vooruitgang in techniek. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de diversiteit aan houtverbindingen. Zolang 
het tegendeel niet is bewezen, lijkt het redelijk te veronderstellen dat het - toevallig geconser
veerde - beeld dat Herculaneum geeft, niet een uitzondering op de regel is, maar representatief 
voor de toenmalige stand van de techniek van het Romeinse meubelmaken. 

Helaas kan uit de meubels te Herculaneum geen uitsluitsel worden gegeven omtrent de aldaar 

Met betrekking tot de metaalbewerkers concludeert Gralfs 1988, 107: 'Die in Pompeji vorherrschende Betriebsform war die kleine 
Werkstatt mit wenigen Arbeitskräften, selten vorhandener Spezialisierung und Arbeitsteilung, sowie geringer Produktivität.' Cf. 
over specialisatie: Von Petnkovits 1981, 79. Cf. ook: Jongman 1988, 59 en 186. 
Uitspraken over de economische en sociale status van houtbewerkers en de relatie tot hun klanten zijn daarom in het geheel niet 
mogelijk. 
Eames (1977, 238) geeft een vergelijkbare situatie aan voor middeleeuwse meubelmakerswerkplaatsen. De grote variëteit wijst 
hier op kleine groepen arbeiders in werkplaatsen die niet strikt gebonden waren aan vaste oplossingen. Als gevolg hiervan toont 
dit materiaal een rijkdom aan inventiviteit en een hoge graad van individualiteit. 
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aanwezige werkplaatsen. Gezien het gebruik van de lokaal voorhanden houtsoort abies alba is het 
aannemelijk dat onder de lava nog werkplaatsen van meubelmakers verborgen zijn. De omvang van 
de stad en de vrij grote hoeveelheid meubels per wooneenheid tonen in elk geval dat verschillende 
meubelmakerijen in de stad actief kunnen zijn geweest; deze waren zeer waarschijnlijk van geringe 
omvang en produceerden meubels voor de lokale markt. 
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HOOFDSTUK 5 

DE FUNCTIE 

5.1 Inleiding 

Meubels dienen fundamenteel menselijke behoeften, zoals eten, werken en rusten. Gebruiken wij in 
onze tijd daarvoor tafels, zitmeubels en bedden, de Romeinen namen veelal plaats op bedden bij 
activiteiten waarvoor wij nu stoelen gebruiken. Verder had men toentertijd behalve kasten ook veel 
kisten als bergmeubels. Dit verschil met de huidige praktijk is een van de redenen om een analyse 
te maken van het gebruik van Romeinse meubels. 

Het onderzoek naar meubels uit de oudheid is tot dusverre vooral gericht geweest op kwesties 
als chronologie, typologie, stijl, techniek en iconografie, zonder dat daarin overwegingen die de 
oorspronkelijke locatie of het specifiek gebruik aangaan, betrokken zijn. De stukken worden door
gaans op zich bestudeerd en niet als deel van een groter geheel. Wanneer meubelvormen van elders 
zijn overgenomen, bijvoorbeeld uit Egypte, Griekenland of Etrurië, wordt bovendien vaak vergeten 
dat de Romeinen deze stukken plaatsten in een geheel eigen cultureel en sociaal milieu.721 

De houten meubels uit Herculaneum waarvan ons originelen of beschrijvingen bekend zijn, 
behoren nagenoeg alle tot de inrichting van woonhuizen of winkels. De enige uitzonderingen hier
op zijn een bed en een tafel die zijn gevonden in de Collegio degli Augustali (cat.nrs. 10 en 17). 
Hoewel het hier om een openbaar of semi-openbaar gebouw gaat - een soort sociëteit -, is het 
vertrek wellicht toch te vergelijken met een eet- en slaapvertrek in een woonhuis. 

Teneinde de meubels in Herculaneum in hun milieu te kunnen bestuderen, is het allereerst 
noodzakelijk een beeld te krijgen van de activiteiten die zich in het Romeinse huis afspeelden. Uit 
opmerkingen van schrijvers als Vitruvius en Petronius is bekend dat er een verband bestaat tussen 
de functie van een vertrek en de versiering ervan.722 In grotere Romeinse woningen, waar de 
beschikbare ruimte het toeliet om elk vertrek voor slechts één activiteit te gebruiken, geven de 
architectuur en de decoraties van vloeren, wanden en plafonds dikwijls inderdaad een indicatie 
voor de functie van vertrekken.723 In kleinere wooneenheden is het daarentegen veel moeilijker 
om op basis van de dispositie en decoratie iets te zeggen over het gebruik van vertrekken. De 
reden hiervoor lijkt te zijn dat kamers in kleinere wooneenheden doorgaans voor meer dan één 
activiteit dienst deden, waardoor de dispositie en decoratie niet op één specifieke functie wijzen. 
Wel kan men soms achterhalen, op grond van vondsten, waarvoor het vertrek diende. Omdat in 
Herculaneum een relatief groot aantal vertrekken en enkele volledige huizen zijn teruggevonden 
met de inventaris van 79 na Chr., is een 'functionele analyse' mogelijk waarin alle kenmerken van 
een vertrek worden betrokken. Dit zijn de architectonische en decoratieve componenten alsmede de 
elementen van de inrichting. Ook de ligging van het vertrek in de woning wordt in die analyse 
betrokken. Wanneer men wil achterhalen waarvoor vertrekken oorspronkelijk dienden, is het niet 
voldoende er de naam aan te geven ontleend aan de antieke bronnen, omdat deze niet steeds een 
volledig beeld geeft van hetgeen zich er afspeelde.724 De enige methode om een indicatie te 
krijgen van het antieke gebruik van een vertrek, bestaat in het combineren van alle aspecten die de 
architectuur en de inrichting van huizen betreffen. Literaire bronnen kunnen hierbij helpen, omdat 
zij het sociale leven becommentariëren.725 Van de recente studies die ingaan op de interactie 
tussen architectuur en ruimtegebruik, zijn onder andere die van J. Clarke (1991) naar de decora-

Cf. Gazda 1991,2-6. 
Cf. Thébert 1985, 381. 
Cf. o.a. Corlàita Scagliarini 1974-1976, 17; Wallace-Hadrill 1988, 50; Clarke 1991, XXIV. 
Cf Wallace-Hadrill 1988, 48: ' . the sources, notably Vitruvius, have been ransacked for labels, as if to designate an area a 
triclinium or oecus or exedra or diaeta was to explain it.' Cf. Allison 1992, 235. 
Cf. Wallace-Hadrill 1988, 48-49. 
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tieve ensembles van 17 huizen tussen 100 v.Chr. en 250 n.Chr. en de congresbundel 'Domestic 
Architecture and the Use of Space' onder redactie van S. Kent (1990) van belang. Alle auteurs in 
deze bundel gaan in op de relatie tussen huisarchitectuur en ruimtegebruik. 

In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de functie van de houten meubels van Herculaneum. Aller
eerst wordt ingegaan op het Romeinse huishouden, om een beeld te krijgen van de dagelijkse 
activiteiten in huis (§ 5.2). Vervolgens komt de geleding van het Romeinse huis aan de orde 
(§ 5.3). Aan de hand van een passage bij de schrijver Vitruvius wordt in deze paragraaf gekeken 
welke typen vertrekken in Romeinse woningen kunnen worden onderscheiden en hoe het, ondanks 
het feit dat Vitruvius en ook andere Romeinse schrijvers vele typen woningen die afwijken van 
atriumhuizen en atrium-peristyliumhuizen nagenoeg geheel buiten beschouwing laten, toch 
mogelijk is enig inzicht te krijgen in de wijze waarop alle Romeinse woningen werden gebruikt. 
Dan komt de specifieke situatie in Herculaneum aan de orde (§ 5.4). Nadat in §§ 5.2-5.4 het 
theoretisch kader is geschetst van waaruit de bestudering van de functie van het meubilair kan 
plaatsvinden, komt in § 5.5 het meubilair van de huizen in Herculaneum zelf aan de orde en wordt 
gekeken naar de omgeving waarin de afzonderlijke meubels zijn gevonden alsook naar de functie 
die daaruit kan worden afgeleid. Achtereenvolgens komen hier bedden, tafels, zitmeubels en 
bergmeubels ter sprake. Bekeken wordt in hoeverre de meubels zelf en de situatie waarin ze zijn 
gevonden, uitspraken toelaten over de activiteiten in een bepaald vertrek en omgekeerd in hoeverre 
de architectuur en de vondstomstandigheden iets zeggen over de functie van de meubels zelf. Op 
grond van het beeld dat hieruit ontstaat, kunnen functionele categorieën voor Herculaneum worden 
opgesteld die met specifieke meubelvormen zijn verbonden (slapen, eten, werken). Op basis 
hiervan kunnen meer algemene uitspraken ten aanzien van de functie van meubels en vertrekken in 
Herculaneum en wellicht ook daarbuiten worden gedaan (§§ 5.6-5.7). 

5.2 Het Romeinse huishouden 

Het Romeinse huishouden, de domus, in de betekenis die deze ten tijde van het principaat had 
gekregen, bestond niet alleen uit de familiekern - wat wij tegenwoordig het gezin noemen: vader, 
moeder, kinderen -, maar kon een vrij grote groep verwanten inhouden met inbegrip van de 
slaven.726 In deze studie vatten wij het huishouden op als de gemeenschap binnen een woon-
eenheid, met ook eventuele slaven.727 Uit literaire bronnen blijkt het aantal slaven in de hogere 
klassen soms zeer groot te zijn. Hun taken waren in hoge mate gedifferentieerd; zo waren er vaak 
een soort majordomus (dispensator), een portier (ianitor) en schoonmakers (atrienses).72* 
Naarmate men lager op de sociale ladder stond, werd vanzelfsprekend het aantal slaven dat men 
zich kon veroorloven geringer en waren hun taken minder gedifferentieerd. Opvallend is dat ook in 
de laagste rangen het bezit van slaven niet ongebruikelijk was (Rawson 1986, 12). Zouden wij de 
aanwezigheid van slaven in huis als een inbreuk op onze privacy ervaren, in een Romeins huishou
den had men hier kennelijk geen problemen mee.729 In de grote huizen van de hogere klassen 
was het mogelijk om de dienst vertrekken te concentreren en buiten het gezichtsveld van de 
bezoekers te plaatsen.730 Bij de lagere klassen waren dienstvertrekken en woonvertrekken noodza
kelijkerwijs op een klein oppervlak geconcentreerd. 

In de Romeinse maatschappij waren frequente contacten met personen buiten het eigen huis-

Saller 1984, 339. 'Domus was used with regard to household and kinship to mean the physical house, the household including 
family and slaves, the broad kinship group including agnates and cognates, ancestors and descendants, and the patrimony', cf. id. 
342; Theben 1985, 395; Rawson 1986, 7; Gamsey/Saller 1987, 128. 
Er zijn geen aanwijzingen voor het feit dat het Romeinse huishouden verschillende nucleaire families bevatte. Volwassen zoons 
leefden nagenoeg nooit bij hun vader Volgens Gamsey en Salier (1987, 129) gold dit voor alle lagen van de bevolking 
Cf Garnsey/Saller 1987, 122; Stambaugh 1989, 158-159 
Cf Wallace-Hadrill 1988, 81; Stambaugh 1989, 165, voor Romeins Egypte cf Hobson 1985, 212. 
Wallace-Hadrill (1988, 81) noemt dir 'to render low-status areas invisible to the visitor.' 
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houden van wezenlijk belang. Deze relaties waren gebaseerd op de uitwisseling van diensten en 
wederdiensten en hun vorm hing af van de sociale status van personen. P. Garnsey en R.P. Sailer 
(1987, 148-154) onderscheiden drie categorieën van 'exchange relationships': tussen patronen en 
cliënten, tussen vrienden van verschillende sociale status en tussen vrienden van gelijke sociale 
status.731 Het huis speelde hierin een belangrijke rol.732 De ruimtelijke differentiatie binnen de 
woning is voor een deel het direct produkt van die relaties.733 De domus was daarom een status
symbool.734 Het bezit van een fraai huis was van vitaal belang voor de hogere sociale klassen, 
omdat daar zoveel openbare taken werden volbracht zoals de ontvangst van cliënten {salutano) en 
de ontvangst van vrienden, eventueel met maaltijden.735 Aan de domus ontleende een patronus 
zijn eer en prestige.736 

Vanuit de symbolische antropologie is duidelijk geworden dat de wijze waarop de huiselijke 
ruimte wordt ingedeeld, sociale betekenis heeft. In de dispositie en de inrichting van vertrekken 
kan men verschillen in leeftijd, sexe en rang uitdrukken. M. Douglas (1972, 514) heeft er op 
gewezen dat het gevaarlijk is om deze symbolische ordes alleen op grond van de materiële resten 
te deduceren. Toch moet het mogelijk zijn althans enig idee te krijgen van de sociale betekenis van 
de huiselijke ruimte op grond van de materiële resten, wanneer men daarbij ook de literaire 
bronnen betrekt. De aspecten die hierbij een rol kunnen spelen, zijn sexe, leeftijd en sociale rang. 
Anders dan in klassiek Griekenland het geval was (Walker 1983), is in Romeinse woningen 
nagenoeg geen onderscheid aan te brengen tussen specifieke vertrekken voor mannen, vrouwen en 
kinderen.737 De reden hiervoor is dat leeftijd en sexe een ondergeschikte rol speelden in vergelij
king met de allesoverheersende factor status.738 Omdat status afhankelijk was van rijkdom, kon 
deze getoond worden door hoge uitgaven, vooral binnenshuis, terwijl men zijn rang kon tonen in 
het openbare leven buitenshuis.739 Maar behalve rijk moest men voor het verkrijgen van een hoge 
sociale status vrijgeborene zijn en politieke ambten hebben bekleed.740 De indeling van de woon
ruimte was daarom niet in de eerste plaats gebaseerd op persoonlijke behoeften, maar deze vloeide 
voort uit de positie van de bewoners in de maatschappij.741 Persoonlijke voorkeuren uitten zich 
veeleer in architectonische en decoratieve details. A. Wallace-Hadrill (1988, 43-44) wijst er op dat 
in Petronius' beschrijving van het huis van Trimalchio door middel van een opeenvolging van 
tekens in de huisarchitectuur en de decoratie indicaties worden gegeven over het gebruik van de 
ruimte en de toegankelijkheid van vertrekken voor verschillende personen; de Romeinen waren 
zich hiervan terdege bewust. Al is niet elk teken voor ons te duiden, toch is het mogelijk meer van 
de bewoners te weten te komen door het lezen van de tekens die zij hebben achtergelaten.742 

Cf. ook Garnsey/Saller 1987, 148-149; Sailer 1990, 49. 
Wallace-Hadrill (1988, 46). The close nexus between housing and social standing is only comprehensible in the light of the 
peculiar nature of Roman public life ' 
Cf. Wallace-Hadrill 1988, 55. 
Sailer 1984, 349. 
Cf. Sailer 1990, 57: 'The salutatio provided a visible marker of status in two ways: the setting of the callers was indicated by the 
order in which they were received by the patron, and the patron's statement was displayed by the number and importance of his 
callers.' 
Cf. Sailer 1984, 352 en Gamsey/Saller 1987, 122. 
Zie voor 'functie-onderzoek' in een typisch Griekse woonomgeving (Morgantina): Tsakirgis 1988, passim, vooral 374-418. Er 
ontbreekt hier echter een theoretische basis. 
Cf. Gamsey/Saller 1987, 122, Wallace-Hadrill 1988, 52. Dwyer 1991, 34: 'Classical refinements in plan and decoration, unjusti
fied on the grounds of utility alone, serve as no more than suitable expressions of the worth (dignitas), credibility (auctoritas), 
and power (potestas) of the dominus.' 
Cf Garnsey/Saller 1987, 121-122. 
Cf. Jongman 1988, 208. 
Thébert 1985, 306 en 372 
Sanders 1990, 46-47 'The interior details of the house reflect the personal values of the occupant family, but the generalities and 
the behavioral cues of the architectural organization and forms reflect broader cultural conventions.' 
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5.3 De geleding van het Romeinse huis 

De Romeinse woning kan worden opgevat als een architectonische ordening van vertrekken 
waarbij rekening is gehouden met de verschillende activiteiten die er in plaatsvonden.743 Wanneer 
nu een woning uit die tijd wordt gevonden, moet het mogelijk zijn om op basis van de materiële 
resten tenminste een idee te krijgen van het gebruik ervan. Vatten we het huis op als een raamwerk 
voor verschillende activiteiten, dan is het mogelijk om door het combineren van literaire en archeo
logische testimonia een beeld te krijgen van het gebruik ervan door personen van binnen het 
huishouden en buitenstaanders. 

De belangrijkste passage voor het begrip van de geleding van een Romeinse woning vinden 
we bij Vitruvius (6.5.1-3): 

Wanneer de vertrekken in relatie tot de windrichtingen zo zijn aangelegd, dan moet men 
er ook op letten volgens welke principes in privé-gebouwen de vertrekken uitsluitend 
bestemd voor de huisheren moeten worden gebouwd en hoe die welke men deelt met 
personen van buiten het huishouden. Want bij die welke uitsluitend aan de huisheren 
toebehoren, bestaat niet voor allen de mogelijkheid om binnen te treden, behalve voor 
genodigden. Dit geldt bijvoorbeeld cubiculo (slaapkamers), triclinia (eetkamers), balneae 
(baden) en andere vertrekken die een overeenkomstig gebruik dienen. Gemeenschappelijk 
zijn echter die vertrekken, waarin ook ongenodigden uit het volk krachtens hun persoon
lijk recht kunnen komen, dit zijn vestibula (voorportalen), hoven, peristylia, en alle 
vertrekken die eenzelfde gebruik hebben. Daarom hebben mensen met een klein 
vermogen geen prachtige vestibula nodig, noch tablina, noch atria, omdat zij door 
anderen te bezoeken hun taken verrichten en niet door anderen worden bezocht. 

(2) In de vestibula van hen die zich wijden aan de opbrengsten van het land, moeten 
aldus stallen en winkels worden aangelegd, en in hun huizen kelders, graanschuren, 
bergruimtes en dergelijke, die er eerder zijn voor het bewaren van de oogst dan wegens 
hun elegante uiterlijk. Evenzo moeten geldschieters en belastingpachters vertrekken 
hebben die meer passend en indrukwekkend zijn, en beveiligd tegen diefstal. Maar 
gerechtsdienaren en redenaars moeten elegantere en ruimere vertrekken hebben voor het 
ontvangen van gezelschappen; voor edelen echter, die door het bekleden van ereambten 
en magistraturen hun verplichtingen tegenover de burgers moeten vervullen, dienen 
vorstelijke, hoge vestibules te worden gebouwd, atria en peristylia van zeer grote 
omvang, en dienen beboste tuinen met vrij brede wandelpaden te worden aangelegd die 
gemaakt zijn voor een waardige uitstraling; bovendien bibliotheken, pinakotheken en 
basilicas, niet op ongelijke wijze aangelegd als grootse openbare werken, omdat in hun 
huizen vaker politieke beraadslagingen, rechtspraak in privé-aangelegenheden en zakelijke 
aangelegenheden worden afgehandeld. 

(3) Als daarom volgens deze richtlijnen bij de personen van onderscheiden standen, 
zoals in het eerste boek over decor is beschreven, de dispositie van vertrekken in 
gebouwen zal hebben plaatsgevonden, dan kan daarop niets worden aangemerkt; dan 
zullen ze immers voor alle activiteiten geschikt en onberispelijk zijn uitgevoerd. Deze 
bouwvoorschriften zullen niet alleen in de stad gelden, maar ook op het platteland, 
behalve dat in de stad atria nabij huisdeuren plegen te liggen, en op het platteland, bij 
gebouwen in stedelijke stijl, eerst peristylia komen en dan pas atria met daaromheen 
geplaveide porticus uitkijkend op palaestrae en wandelpaden.744 

Cf voor de functie van atriumhuizen: Dwyer 1991, passim. 
Vitr. 6.5.1-3: / Cum ad regiones caeli ita ea fuennl disposila, tunc etiam animadvertendum esl, quibus ratiombus privatis aedifi-
cns propria loca patribus familiarum et quemadmodum communia cum extrañéis aedificari debeant. Namque ex his quae propria 
sunt, m ea non est potestas omnibus introeundi nisi invitatis, quemadmodum sunt cubiculo, triclinia, balneae ceteraque, quae 
easdem habent usus rationes. Communia autem sunt, quibus etiam invocati suo iure de populo possunt venire, id est vestibula, 
cava aedium, peristylia, quaeque eundem habere possunt usum. Igitur its, quae communi sunt fortuna, non necessaria magnifica 
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Volgens Vitruvius heeft de wijze waarop de beschikbare ruimte is ingedeeld, allereerst te maken 
met de sociale status van de hoofdbewoner.745 Naar aanleiding daarvan is de ruimte geleed in 
vertrekken waarin alleen genodigden toegang hadden, en die welke ook voor niet-genodigden toe
gankelijk waren. De tegenstelling die hij daarbij gebruikt, is: propria : communia, hetgeen veelal 
geïnterpreteerd wordt als privé : openbaar. Wanneer de tekst van Vitruvius strikt wordt aange
houden, dan zou er in een Romeinse woning onderscheid moeten worden gemaakt tussen vertrek
ken met louter openbare functie en vertrekken welke alleen privé-gebruik dienden. Deze tegenstel
ling geeft echter een veel te weinig genuanceerd beeld van de ruimteverdeling in woningen.746 

Allereerst ligt de grens tussen openbaar en privé niet binnen de woning, maar elders, namelijk 
op de overgang tussen buiten en binnen, bij de deur of drempel van het huis. Bij grote woningen 
werd deze ingang bewaakt door een portier, de ianitor. Niet iedereen kon maar op elk willekeurig 
moment de woning binnenkomen, ook niet in de vertrekken die Vitruvius aanduidt met de term 
'communia'. Er is dus een verschil tussen Openbaar buiten' en Openbaar binnen' waarbij het 
tweede beduidend minder openbaar is dan het eerste. Men zou dit ook kunnen aanduiden met 
Openbaar op stedelijk niveau' en Openbaar binnen het huis'. Door zorg te besteden aan de entrée 
van de woning gaf men ook aan de buitenwereld blijk van zijn rijkdom. Dat de drempel van een 
huis in de Romeinse samenleving van groot belang werd geacht, blijkt onder meer uit het feit dat 
deze werd beschouwd als het domein van de oudste Italische godheid, Ianus, de beschermer van de 
overgang van buiten naar binnen.747 Bovendien is het Romeinse huis naar buiten toe relatief 
gesloten: er zijn weinig ramen en deuren in de buitenwanden aangebracht.748 De mate van 
toegankelijkheid van vertrekken in het huis voor de buitenwereld is variabel en heeft onder andere 
te maken met het moment van de dag waarmee verschillende activiteiten zijn verbonden, en met de 
afsluitbaarheid van vertrekken door deuren of gordijnen.749 

Een tweede kanttekening kan men plaatsen bij de vertrekken die Vitruvius op gelijke hoogte 
stelt in elk van de polen van de tegenstelling. Bij de salutatio, die in de ochtend plaatsvond, 
werden de clientes in het atrium toegelaten. De patronus ontving hen terwijl hij zich - naar 
algemeen wordt aangenomen - in het tablinum bevond, hetgeen er wellicht op duidt dat men 
slechts daartoe genodigd dit vertrek mocht betreden en dat het minder 'openbaar toegankelijk' was 
dan het atrium. De toegankelijkheid geldt in nog mindere mate voor het achtergelegen peristylium, 
waar alleen vrienden en kennissen werden uitgenodigd en cliënten geen toegang hadden. Dit geeft 

vestíbulo, пес tabulino ñeque aína, quod alus officia praestant ambiundo neque ab alus ambiuntur. 2. Qui autem fructibus 
rustías seniunt, in eorum vestibulis stabula, tabernae, m aedibus cryptae, horrea, apothecae ceteraque, quae ad fructus 
servandos magis quam ad elegantiae decorem possunt esse, ita sunt facienda. Item feneratoribus et publicanis commodiora et 
speciosiora et ab insidiis tuta, forensibus autem et disertis elegantiora et spatiosiora ad conventus excipiundos, nobilibus vero, 
qui honores magistratusque gerundo praestare debent officia civibus, faciunda sunt vestibula regalia alta, atria et peristyha 
amplissima, silvae ambulai wnesque laxiores ad decorem maiestatis perfectae; praeterea bibliothecas, pmacothecas, basilicas non 
dissimili modo quam publicorum opera magnificentia comparatas, quod m domibus eorum saepius et publica Consilia et privata 
iudicia arbitriaque conficiuntur. 3. Ergo si his ratiombus ad singulorum generum personas, uti in libro primo de decore est 
scriptum, ita disposila erunt aedifìcia, non ent quod reprehendatur; habebunt enim ad omnes res commodas et emendatas 
explicationes. Earum autem rerum non solum erunt in urbe aedifiaorum rationes, sed eliam ruri, praeterquam quod in urbe atria 
próxima lanuas soient esse, run ab pseudourbams statim peristylia, deinde tunc atria habentia circum porticus paviméntalas 
spectantes ad palaestras et ambulationes. 
Cf. Wallace-Hadrill 1988, 63. 

De overgang van openbaar naar privé beschouwt Stambaugh (1989, 164) als een doorgaande lijn gezien van straat via deur, 
fauces, atrium, tablinum naar de tuin. Hij acht de domus zeer toegankelijk doordat de deur altijd openstond en doordat men van 
voor tot achter een volledige doorkijk door het huis had. Tegen deze visie kan men inbrengen dat het maar zeer de vraag is of de 
deur altijd open stond en wat veel belangrijker is dat visuele toegankelijkheid nog niet betekent dat vertrekken ook werkelijk 
betreden mochten worden. We weten bovendien niet in hoeverre gordijnen werden gebruikt om vertrekken van elkaar te scheiden. 
Wel duidt de relatieve openheid op een andere visie op privacy dan in de moderne tijd het geval is (cf Wallace-Hadnll 1988, 82-
83). Clarke (1991, 1-2) acht het Romeinse huis de plaats van de sociale, politieke en zakelijke activiteiten van de eigenaar en dus 
niet privé. 
Lacey 1986, 129-130; Orr 1978, 1562; Thébert 1985, 339-340. 
Dit staat overigens in contrast tot de Openheid' binnen het huis naar het landschap, een fenomeen dat is overgenomen uit het 
hellenistische natuurleven, gecombineerd met elementen uit hellenistische openbare gebouwen en paleisarchitectuur (Zanker 1979, 
463). Volgens Veyne (1985, 304) werd niet de pracht van de hellenistische vorstenhuizen geïmiteerd maar die van het theater. 
Cf. ook Thébert 1985, 375-377. 
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aan dat ook in het Openbaar binnen' gradaties zijn. Het is dus gevaarlijk om uit de passage bij 
Vitruvius de tegenstelling openbaar-privé al te strikt te herleiden, nu duidelijk is dat hierin ook in 
de Romeinse tijd gradaties bestonden.750 

Uit de tekst van Vitruvius blijkt dat de architectuur en de decoratie van de vertrekken die hij 
aanduidt met 'communia' afhankelijk zijn van de sociale status en rijkdom van de patronus. Zo is 
Openbaar : privé' hier wellicht beter te verstaan als 'representatief : residentieel'. Maar ook hier 
staan de beide polen niet precies tegenover elkaar, maar is er sprake van een glijdende schaal van 
representatief naar residentieel. Daarom kan in dit geval wellicht het best worden gesproken van 
een ordening in graden van intimiteit.751 Het atrium kan daarin worden opgevat als het minst 
intieme vertrek van de woning, de slaapkamer van een van de leden van het huishouden als het 
intiemste. In dit laatste vertrek had slechts een beperkte groep genodigden op een beperkt moment 
van de dag toegang. De uiteindelijk architectonische vorm van de woning hangt, behalve van de 
beschikbare ruimte, ook af van de behoefte van de opdrachtgever aan differentiatie in verschillende 
graden van intimiteit.752 Door architectuur en decoratie van het atriumhuis en atrium-peristylium-
huis werd de toegankelijkheid voor verschillende groepen aangegeven.753 

Zoals blijkt uit de tekst van Vitruvius zijn de geschreven bronnen van groot belang bij het 
bepalen van de functie van vertrekken, maar men dient zich wel te realiseren dat zij zich nagenoeg 
geheel beperken tot uitspraken over huizen van de elite. Alleen bij de grootste woningen liet de 
omvang van het perceel toe dat vertrekken slechts één functie hadden.754 In het verleden is te 
vaak gebruik gemaakt van schriftelijke bronnen om de functie van vertrekken in alle huizen te 
duiden. Een vergelijking tussen Vitruvius' opmerkingen en de opgegraven woningen gaat in 
Pompeii en Herculaneum alleen - en dan nog slechts ten dele - op bij de allergrootste huizen en 
zeker niet voor de woningen van de lagere klassen.755 De archeologische bronnen geven daaren
tegen informatie over alle lagen van de bevolking. Over de huizen van de lagere klassen laat 
Vitruvius zich alleen uit in negatieve bewoordingen: daarin zijn representatieve, openbare ruimte en 
een fraai uiterlijk overbodig. Hoe kunnen we dan toch inzicht krijgen in het gebruik van woningen 
door de bewoners die niet tot die elite behoorden? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet worden onderzocht of er overeenkomsten zijn 
in alle huistypen. In navolging van D. Corlàita Scagliarini (1974-1976, 17) zijn in alle Romeinse 
huizen statische en dynamische vertrekken te onderscheiden. De eerste zijn echte woonvertrekken, 
gebouwd en ingericht voor een lang verblijf. De dynamische vertrekken zijn vooral doorgangs- en 
verbindingsruimtes. Deze laatste hebben doorgaans een eenvoudige wanddecoratie zonder een 
dominerend centraal veld. Soms komen tussenvormen voor.756 De echte woonvertrekken, de stati
sche vertrekken, vertonen in alle huistypen grote gelijkenis.757 De overeenkomsten en verschillen 
in inrichting hangen samen met het feit dat mensen zich aan de ene kant willen onderscheiden en 
aan de andere kant herkenbaar willen zijn als behorend tot een groep. Ze bepalen hun plaats door 
hun inrichting een bepaalde 'sociale kleur' te geven. Wanneer die plaats vastligt, zijn daarbinnen 

751 

752 

Cf. Wallace-Hadrill 1988, 58 en 81. 
Douglas 1972, 516; Wallace-Hadrill 1988, 58-59. 
Cf Wallace-Hadrill 1988, 54. Op p. 58 wijst Wallace-Hadrill ook op de glijdende schaal van openbaar naar privé 
Wallace-Hadrill 1988, 77-78. 
Cf. Clarke 1991,5. 
Contra Wallace-Hadrill 1988, 48 Cf. voorts Tybout 1989, 358; Jongman 1988, 239: 'Although the amount of money spent on a 
house is not necessarily directly proportional to a person's wealth, some relationship cannot be denied. It is an expensive item in 
the family budget. For an expensive house a considerable amount of wealth would be necessary. And some alternative spending 
patterns at least presuppose an appropriate house. Domestic staff have to be housed, after all, and their employment would be to 
some extent be a function of the size of the domus. The same argument also applies to works of art. Much Roman art was 
intended for domestic use, and requirements for wall-paintings, furniture and the like would vary with the size of the house.' 
Watts (1987, 124-125 en 344) maakt onderscheid tussen· 'circulation nodes' waann verschillende activiteiten plaatsvinden, 
'connectors', die alleen voor circulatie dienen, en 'static spaces', de echte verblijfruimtes. Cf Clarke 1991, 367. 
Cf Watts 1987, 343. Zo bestaat in veel statische vertrekken uit de tijd van de vierde stijl in de wandschilderkunst een mode 
monochrome decoratieschema's te gebruiken, cf Clarke 1991, 176. 
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talloze variaties mogelijk.758 De Romeinse woning kan daarom statusbevestigend worden 
genoemd: de architectuur, in combinatie met decoratie en inrichting, weerspiegelde de status van 
de bewoners. 

5.4 De huizen in Herculaneum 

De theorieën over het Romeinse huishouden en de geleding van het Romeinse huis die in de vorige 
twee paragrafen zijn geschetst, hebben vooral betrekking op huizen met een atrium en een 
peristylium. In Herculaneum vormt dit huistype slechts een beperkte groep. Het gaat hier meestal 
om kleinere percelen waarvan de geringe ruimte zo efficiënt mogelijk was ingedeeld. Veel percelen 
waren te krap voor een traditioneel atriumhuis. Ook andere overwegingen hebben in Herculaneum 
wellicht een rol gespeeld, zoals de voorkeur voor een eenvoudige dispositie van vertrekken. Zo 
was in enkele grote woningen die uitkijken op zee, de ruimte van het perceel toereikend voor een 
atriumhuis of atrium-peristyliumhuis, maar is toch gekozen voor een andere, meer op persoonlijke 
voorkeuren gebaseerde indeling. In deze paragraaf wordt ingegaan op de typen woningen die in 
Herculaneum in de archeologische literatuur zijn onderscheiden. 

De eerste indeling van de huizen, naar de vorm van de plattegrond en de sociale status van de 
bewoners, stamt van A. Maiuri (1958, 197) in zijn overzichtswerk. Als uitgangspunt neemt Maiuri 
het atriumhuis, waarin hij twee groepen onderscheidt: voor patriciërs en voor de middenklasse. Tot 
een derde groep rekent hij de grote woningen aan de zuidrand van de stad. Alle overige huizen 
brengt hij onder in vijf categorieën zonder veel samenhang. Juist op deze laatste huizen heeft 
J.E. Packer (1975) zich gericht, die hiervoor de term 'irregular houses' heeft geïntroduceerd, of 
ook wej 'middle and lower class houses'. Daarnaast noemt hij 'shop buildings' en concludeert dat 
daarin soms kostbare vondsten zijn gedaan die niet stroken met de eenvoudige omgeving. Op 
Maiuri's indeling in acht typen is gerechtvaardigde kritiek gekomen. A. Wallace-Hadrill (1991A, 
253-254) geeft terecht aan dat Maiuri bij zijn indeling is uitgegaan van twee foutieve vooronder
stellingen: huizen met winkels en werkplaatsen zouden sociaal ondergeschikt zijn aan huizen met 
louter woonfunctie en huizen met een traditioneel atrium staan boven huizen met niet-traditionele 
plattegronden. R. de Kind (1992, 249) heeft als kritiek dat Maiuri de domus met twee rijen 
vertrekken aan het atrium als uitgangspunt heeft genomen, waardoor huizen met een andere 
plattegrond in vijf restcategorieën terecht zijn gekomen. Ook acht De Kind de wijze waarop Maiuri 
de maatschappelijke status van de bewoners heeft vastgesteld, met recht uiterst subjectief. 

In recente studies zijn nieuwe wegen ingeslagen. Zo onderscheidt M.C. van Binnebeke (1991, 
136-139) drie groepen huizen naar hun functie: huizen met louter woonfunctie (1), met louter 
economische functie (2) en zulke waarin de woonfunctie met een economische functie is gecombi
neerd (3). In de eerste groep en in de woongedeelten van de derde groep onderscheidt ze, met 
Vitruvius, privé-vertrekken {triclinia, cubicula, oeci), meer openbare vertrekken {fauces, atria, 
hallen), dienstvertrekken (keukens, bergruimtes), gangen en trappen. De huizen met een econo
mische functie kunnen één of meer vertrekken beslaan. 

R. de Kind (1992, 245-258) tenslotte geeft een overzicht van de literatuur en de typologie die 
in de archeologische literatuur is voorgesteld. Hij acht niet zozeer het atrium als wel de beschik
bare ruimte - en vooral de breedte van percelen - bepalend voor de typologie (De Kind 1992, 247-
248). Op grond hiervan onderscheidt hij acht huistypen. Type 1-3 zijn varianten van atriumhuizen, 
de overige typen wijken hiervan af. In zijn tabel I geeft De Kind (1992, 258) de verspreiding van 
de verschillende typen over de insulae: 22 atriumhuizen en 30 andere. De atriumhuizen vormen 
een minderheid, ca. 40 %. Aan de huizen met een van het atriumhuis afwijkende plattegrond 
kunnen nog de ca. 13 eenheden van de Insula Orientalis II worden toegevoegd. Slechts een derde 

СГ. Schuurman 1990, 57-58 en 61. 
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van de wooneenheden in het opgegraven areaal van Herculaneum blijkt dan atriumhuizen. De 
indeling van De Kind op basis van formele criteria geeft aan dat er een groot aantal verschillen in 
huistypen zijn, die moeilijk onder één noemer zijn te brengen. De huizen zonder atrium en 
peristylium zijn in Herculaneum zelfs numeriek in de meerderheid. 

Vergelijken we dit beeld nu met hetgeen in de voorafgaande paragrafen is geschetst, dan 
blijken de theorieën over het gebruik en de geleding van het atriumhuis voor de huizen in Hercula
neum grotendeels niet op te gaan, omdat representatieve atria en peristylia vaak ontbreken. Waar
schijnlijk hebben in de afwijkende grotere wooneenheden andere ruimtes de representatieve functie 
van atria en peristylia overgenomen, zoals in de tuin van de Casa dei cervi te zien is. Omdat de 
huizen met een van het atriumhuis afwijkende plattegrond zeer verschillend van omvang en 
indeling zijn, lijken vooral individuele keuzes bij de bouw van belang te zijn geweest. Bij de 
kleine woningen is meestal gekozen voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte en was 
voor representatieve vertrekken veelal geen ruimte. Hier is gekozen voor rationele en minder tradi
tionele oplossingen, waarin de vertrekken zich merendeels als statisch presenteren en alleen de 
gangen die deze vertrekken onderling verbinden als dynamisch zijn aan te duiden.760 De grotere 
wooneenheden hebben daarentegen meer dynamische vertrekken, niet alleen absoluut maar ook 
relatief: hoe groter het huis, des te groter het aandeel van de dynamische ruimtes ten opzichte van 
de totale oppervlakte. De aard van de dynamische ruimte verschilt ook van die in de kleinere 
woningen. Verbindingsgangen zijn er ook hier, maar de meeste dynamische vertrekken zijn toch 
representatief van aard: tuinen, hoven, atria en peristylia. Tussen de statische vertrekken (woon-, 
eet- en slaapkamers) bestaan in de verschillende typen woningen overeenkomsten. Zo moesten 
slaapkamers altijd groot genoeg zijn om plaats te bieden aan tenminste één bed en moesten er 
tenminste twee bedden in eetkamers passen. De meeste dienstvertrekken en vertrekken met een 
economische functie hebben eerder een statisch dan een dynamisch karakter, maar zij onderschei
den zich door het gebruik toch van de echte statische vertrekken; hiertoe behoren werkvertrekken 
zoals keukens, winkels en werkplaatsen en voorraadkamers. 

In kleine huizen deden veelal dezelfde ruimtes dienst als familievertrekken en dienstvertrek
ken, waardoor doorgaans moeilijk een uitspraak is te doen over het specifieke gebruik van een 
vertrek louter op basis van de vorm, ligging en decoratie.761 Dat er geen aanwijzingen zijn hoe 
een bepaald vertrek werd gebruikt, kan een bewuste keuze zijn; aldus liet men de mogelijkheid 
open voor meer activiteiten in één en hetzelfde vertrek. Men kan voor deze vertrekken een multi
functioneel karakter aannemen.762 

Door de indeling van de woningen in Herculaneum in statische en dynamische vertrekken is 
inzicht te krijgen in de structuur van de huizen en het gebruik van vertrekken, ondanks de verschil
len in de plattegronden. Om de specifieke functie van een vertrek te bepalen kunnen de criteria 
welke hiervoor zijn geformuleerd door Van Binnebeke (1991, 140), worden toegepast die wij hier 
met enkele wijzigingen volgen763: 

de plaats van het vertrek in het huis en de relatie met andere vertrekken; 
de omvang van het vertrek (afmetingen en oppervlakte) en relatieve omvang in de woning; 

Dit komt overeen met Wallace-Hadrill 1990, 169-170: 29% heeft een atrium; hij acht de cijfers gevaarlijk, maar wel indicatief, 
want veel kleine huizen hebben een alnum, veel grote geen 
Clarke 1991, 364, cf. 25-26: 'Smaller, less regular houses at Pompeii and Herculaneum force us to enlarge our conception of 
ritual toward the notion of habitual, rather than prescribed use.' Zo acht hij de Casa a graticcio wegens de bevolkingsdichtheid 
van Herculaneum anders van opzet: 'builders designed rooms that provided the basics: light, air, circulation, and privacy.' Clarke 
1991, 250 'The variety of these unconventional houses attests to the inventiveness, and at times the desperation, of city dwellers 
of slenderer means.' Cf. Guadagno 1993, 90. 
Cf Wallace-Hadrill 1988, 57-58· 'This chimes with the archaeological evidence, where the humbler housing is characterized by 
the lack of predictable and analysable form, and the intermediate levels by their imitation of the forms of the upper-class.' Watts 
1987, 353' 'The irregular house is not really a building type in the sense that the domus and the insula are. It is an ad hoc 
arrangement to suite very individual circumstances, rather than a model which could be repeated with slight variations.' 
Jameson (1990, 184) noemt dit ook een van de karakteristieken van vele Griekse huizen: 'Few rooms reveal a fixed function 
either in their location or construction ' 
Cf. Thébert 1985, 369; Wallace-Hadrill 1988, 58; Allison 1992, 236. 
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de aard van de decoratie van de vloer, de wanden en het plafond; 
de deuropeningen en ramen (positie en omvang) alsmede slijtagesporen op drempels en 
posten; oriëntatie en lichtval zijn hierbij van groot belang; 
de dispositie en aard van losse inrichtingselementen; 
de overige architectonische bijzonderheden (zoals nissen, elementen met betrekking tot de 
watervoorziening, afwijkende vorm). 

Met deze criteria kan worden vastgesteld of een vertrek eerder statisch of dynamisch was dan wel 
of het een dienstvertrek is geweest. Al deze typen vertrekken komen in alle huizen voor, of deze 
nu louter een woonfunctie, een economische functie of een combinatie van beide hadden. Bij de 
bepaling van de functie van vertrekken met meubels in § 5.5 is gebruik gemaakt van de hierboven 
genoemde criteria. 

5.5 De meubels 

Nu is geconstateerd dat er te Herculaneum in alle huisplattegronden ondanks verschillen overeen
komsten zijn, vooral in de statische vertrekken, moet worden onderzocht hoe deze vertrekken met 
meubels waren ingericht en wat de functie van die meubels was. Bij deze functionele analyse 
wordt uitgegaan van die vertrekken waarin meubels zijn gevonden. Het totaalbeeld over heel 
Herculaneum is bij het beperkte onderzochte en blootgelegde stadsareaal niet te verkrijgen. De 
bewaarde meubels waarvan de vindplaats bekend is, zijn hieronder in een tabel weergegeven (cf. 
afb. 1). In de tabel is tevens aangegeven in wat voor een type huis elk meubel is gevonden. 

meubel vindplaats type gebouw 

bed (cat.nr. 1) 
bed (cat.nr. 2) 
kinderbed (cat.nr. 3) 
bed (cat.nr. 4) 
biclinium (cat.nr. 5) 
biclinium (cat.nr. 6) 
bed (cat.nr. 7) 
bed (cat.nr. 8) 
bed (cat.nr. 9) 
bed (cat.nr. 10) 
wieg (cat.nr. 11) 
bed (cat.nr. 12) 
bed (cat.nr. 13) 

Casa del tramezzo di legno (III 11 ) 
Casa a graticcio (ΠΙ 13) 
Casa a graticcio (ΠΙ 13) 
Casa a graticcio (ΠΙ 14) 
Casa a graticcio (III 14) 
Casa dell'alcova (IV 4) 
Casa del mobilio carbonizzato (V 5) 
Casa di Nettuno ed Anfitrite (V 6-7) 
Insula V 22 
Collegio degli Augustali (VI 19-22) 
Insula Orientalis I la 
Insula Orientalis II 9 
Insula Orientalis II 10 

atriumhuis 
niet-atriumhuis 
niet-atriumhuis 
niet-atriumhuis 
niet-atriumhuis 
niet-atriumhuis 

atriumhuis 
atriumhuis 

niet-atriumhuis 
'clubgebouw' 

niet-atriumhuis 
winkel/woonhuis 
winkel/woonhuis 

tafel (cat.nr. 15) 
tafel (cat.nr. 17) 
tafel (cat.nr. 18) 
tafel (cat.nr. 19) 

Casa del mobilio carbonizzato (V 5) 
Collegio degli Augustali (VI 19-22) 
Casa dell'atrio corinzio (V 30) 
Insula Orientalis I la 

atriumhuis 
'clubgebouw' 

atriumhuis 
niet-atriumhuis 

bank (cat.nr. 24) Casa del sacello di legno (V 31) atriumhuis 

aedicula (cat.nr. 27) 
aedicula (cat.nr. 28) 
aedicula (cat.nr. 29) 
aedicula (cat.nr. 30) 

Casa a graticcio (ΠΙ 13) 
Winkel/woonhuis V 17 
Casa del sacello di legno (V 31) 
Casa del salone nero (VI 11 ) 

niet-atriumhuis 
winkel/woonhuis 

atriumhuis 
atriumhuis 

amfoorrek (cat.nr. 31) 
amfoorrek (cat.nr. 32) 

Casa di Nettuno ed Anfitrite (V 6) 
Insula VI 12 

winkel aan atriumhuis 
winkel/woonhuis 
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amfoorrek (cat.nr. 33) Insula Orientalis II 9 winkel/woonhuis 
rek (cat.nr. 34) Insula V 12 winkel aan atriumhuis 

kast (cat.nr. 35) Casa a graticcio (III 14) niet-atriumhuis 
kast (cat.nr. 36) Casa a graticcio (III 14) niet-atriumhuis 
kast (cat.nr. 37) Winkel/woonhuis V 17 winkel/woonhuis 
muurkast (cat.nr. 38) ínsula Orientalis I 1 atriumhuis 
kast (cat.nr. 39) Casa del bicentenario (V 15) atriumhuis 

Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat negenentwintig meubels uit huizen komen, twee uit een 
semi-openbaar gebouw of clubgebouw. Tien meubels komen uit atriumhuizen, twee uit winkels 
verbonden met atriumhuizen, zes uit afzonderlijke winkels of werkplaatsen met bijbehorende woon
functie en elf uit niet-atriumhuizen. Omdat slechts ca. 30 % van het bewaarde meubilair uit atrium
huizen komt, zijn de bestaande opvattingen over het gebruik van het Romeinse huis - bijna uitslui
tend gebaseerd op huizen met een atrium of huizen met een atrium en een peristylium -, die in de 
beginparagrafen van dit hoofdstuk zijn geschetst, slechts in beperkte mate bruikbaar, wil men een 
analyse maken van het gebruik van het meubilair in Herculaneum in zijn oorspronkelijke 
omgeving; behalve atriumhuizen komen in deze stad ook andere typen huizen voor. Daarom is in 
de voorafgaande paragrafen gekozen voor een onderscheid van de woningen in Herculaneum in 
statische en dynamische vertrekken, een verdeling die in alle wooneenheden is te maken. De twee 
meubels uit de Collegio degli Augustali komen uit een vertrek dat te vergelijken is met een statisch 
vertrek in een woonhuis. 

Achtereenvolgens komen nu de vondstomstandigheden en functie van bedden, tafels, zitmeu
bels en bergmeubels aan de orde. In de catalogus wordt de context, voorzover deze bekend is, 
gegeven onder code 2.3 en de functie die daaruit kan worden afgeleid bij code 2.1.3. De functie 
van vertrekken is bepaald op basis van de criteria die in § 5.4 zijn gegeven. Behalve het geconser
veerde meubilair zijn de meubels welke na de ontdekking verloren zijn gegaan, in de analyse 
betrokken, wanneer hun vondstomstandigheden uit de opgravingsverslagen bekend zijn. 

5.5.1 Bedden 

De bedden in Herculaneum zijn op grond van het vertrek waarin ze zijn gevonden, in twee catego
rieën onder te verdelen. Sommige werden primair gebruikt om op te slapen, andere voor 
aanliggend eten. Primair als slaapbedden dienden zeven bedden. De overige zes bedden werden in 
eerste instantie gebruikt om aanliggend de maaltijd te nuttigen. Tot de laatste groep behoren twee 
biclinia, een combinatie van twee bedden in een rechte hoek tegen elkaar (cat.nrs. 5 en 6). In het 
schema hieronder is deze verdeling weergegeven. 

meubel functie 
bed (cat.nr. 1) slapen 
bed (cat.nr. 2) slapen 
kinderbed (cat.nr. 3) slapen 
bed (cat.nr. 4) slapen 
biclinium (cat.nr. 5) eten 
biclinium (cat.nr. 6) eten 
bed (cat.nr. 7) eten 
bed (cat.nr. 8) eten 
bed (cat.nr. 9) slapen 
bed (cat.nr. 10) slapen 
wieg (cat.nr. 11) slapen 
bed (cat.nr. 12) eten 
bed (cat.nr. 13) eten 
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Cat.nrs. 7 en 12 zijn afkomstig uit vertrekken waarin nog een bed is aangetroffen; zij kunnen op 
grond daarvan eveneens als biclinia worden aangemerkt, zij het dat de twee bedden hier niet één 
geheel vormden. Misschien was ook cat.nr. 8 met een tweede bed gecombineerd. Wanneer er 
namelijk in vertrek 7 van de Casa di Nettuno ed Anfitrite drie bedden zouden hebben gestaan, 
zoals Clarke (1991, 254) meent, zou de opening naar het belendende nymphaeum zijn geblokkeerd. 
Daarom is aan te nemen dat dit vertrek eveneens dienst deed als biclinium. De biclinia boden 
plaats aan ten hoogste vier personen, twee aan twee over de bedden verdeeld. Deze lagen dan 
enigszins schuin op het bed, vergelijkbaar met de in afbeelding 30 geschetste wijze van aanliggen 
op een zogeheten triclinium, maar dan met minder eters.764 Cat.nr. 13, gevonden in vertrek a van 
de Insula Orientalis II 10, was wellicht een bed waarop slechts één persoon aanliggend kon eten. 
De rijke inventaris van dit vertrek geeft geen uitsluitsel over de exacte functie; wellicht speelde 
zich in het vertrek een veelheid aan activiteiten af. 

In de opgravingsverslagen wordt bovendien melding gemaakt van verschillende bedden, 
waarvan er vijf als slaapbedden en vier als eetbedden te identificeren zijn.765 Onder deze laatste 
groep zijn twee biclinia. Van zeven overige bedden is niet geheel duidelijk of ze uit slaap- of 
eetvertrekken afkomstig zijn.766 Resten van drie bedden zijn gevonden in vertrek 11 van de Casa 
dell'atrio corinzio, de enige kamer in Herculaneum die met zekerheid in 79 n.Chr. als triclinium in 
gebruik was.767 In een dergelijke eetkamer konden steeds negen personen aanliggen tijdens de 
maaltijd (afb. 30). 

Allerlei vondsten van beddepoten tijdens de achttiende-eeuwse opgravingen duiden er op dat 
het aantal bedden veel groter was. We kunnen ons hiervan enigszins een beeld vormen door te 
letten op bijzonderheden in de vorm of de decoratie van eet- en slaapkamers die er op wijzen dat 
er bedden hebben gestaan. Zo kan een eenvoudige lijn in mozaïek of een ingewikkelder motief als 
een vlechtwerk- of meanderband de plaats voor een bed markeren. Soms gaf men deze plaats ook 
aan met een verhoging in de vloer. Uitsparingen of nissen in wanden geven veelal de positie aan 
waar een vertrek werd vergroot om er een bed in te kunnen plaatsen. Dit soort uitsparingen kan 
verschillende vormen hebben en zowel in slaap- als in eetkamers voorkomen (zie ook § 3.2.1).768 

Zie voor biclinia voorts § 3.2.2. 
Eetbedden: huis II 5, bovenverdieping (zie appendix 1: 19 juni 1869): houten biclinium, gevonden in combinatie met een wit 
marmeren tafelblad op een gekleurd marmeren poot (decoratie: bacchische figuur met een krans van bladeren en druiventrossen). 
Casa a graticcio, vertrek 11: 2 beddepoten (zie appendix 1: 26-10-1927), Insula IV, een eerste verdieping (zie appendix 1: 12-12-
1928): twee bedden in een hoek van 90° (biclinium); vertrek op een eerste verdieping (zie appendix 1: 16 en 18-5-1933): bed, 
gevonden in combinatie met een bronzen kandelaber, een schaal, een kleine vaas en een kleine amfoor van terracotta. Slaap
bedden: Casa dello scheletro, vertrek 18' beddepoot in combinatie met een verhoging van de vloer voor de plaatsing van een bed 
(zie appendix 1' 5-7-1927); Casa a graticcio, vertrek 2 en 3, begane grond (zie appendix 1. 18-12-1928) hadden beide resten van 
een bed. Casa del sacello di legno, begane grond, vertrek 2 (zie appendix 1: 2-3-1934/13-3-1934/17-3-1934/19-3-1934). in 
combinatie met een bed werden een houten tafel en een kast-aedicula (cat nr 29) gevonden; Casa del sacello di legno, eerste 
verdieping: (zie appendix 1. 2-3-1934/31-3-1934/4-4-1934/13-4-1934/19-4-1934). in dit vertrek vond men behalve een bed een 
kist met schrijftafeltjes en een bank (cat nr. 24). 
In de Casa del tramezzo di legno, een vertrek vermoedelijk aan de tuin, op de eerste verdieping, werden in februari 1871 een 
kleine kast met daarin twee lampen en resten van een glazen fles, alsook een bed gevonden; Casa del tramezzo di legno, boven
verdieping: 17-4-1928: bed, marmeren tafel op een steun en plank met terracotta beker, glazen unguentarium en bronzen munt, 
vermoedelijk bedden in slaapvertrekken: Casa sannitica, eerste verdieping (zie appendix 1: 3 en 10-5-1928): beddepoot, overige 
inventaris: kist, bronzen beeldjes van Mercurius en Venus, terracotta beeldje van een zittende vrouw; Casa a graticcio, eerste 
verdieping, vertrek 3 (Maiuri 1958, 418): houten bed in combinatie met huisraad in brons en terracotta, waaronder drie lampen en 
sieraden; Casa a graticcio, eerste verdieping, vertrek 4 (Maiuri 1958, 419): bed, marmeren tafel op één steun; Casa dell'alcova, 
begane grond, vertrek 1: 16-9-1929, houten bed, in combinatie met een terracotta lamp, terracotta vaatwerk en textiel; Casa dei 
due atn (VI 28-29), vertrek 3 (16, 17, 22-11-1939): bed, in combinatie met kist met twee stuks bronzen vaatwerk, een bronzen 
bel, schrijftafeltjes, twee buidels met munten, twee zilveren lepels, een bronzen lepel, glazen vaatwerk, specerijen, graan en een 
houten doosje; tweede kist zonder inhoud. 
Zie appendix 1 16-11-1933 
Voorbeelden te Herculaneum zijn: Casa sannitica, vertrek 3' twee nissen voor één bed van maximaal 2,24 χ 1,40 m ; Casa del 
mobilio carbonizzato, vertrek 3: één nis met ruimte voor een bed van max. 1,22 χ 2,32 т., id. lablinum: één nis in de noordwand 
waardoor een maximale ruimte ontstaat van 1,18 χ 3,65 т. = 1 1/2 bed, ofwel één in de lengte naast één in de breedte, zodat dit 
vertrek plaats bood aan een biclinium of een triclinium; Casa del gran portale, vertrek 1: twee lange uitsnijdingen in de oost- en 
westwand voor lecti inclinares (afb. 31). Cf ook Maiun 1958, 471 nota 29. Cf. voorts Dunbabin 1991, 138 note 13. 
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In eetkamers is in het midden van de (mozaïek-)vloer regelmatig een vierkant vlak (emblema) 
aangebracht dat rijker is gedecoreerd dan de omliggende vloer. Het vierkante vlak geeft de plaats 
aan voor de tafel, de ruimte er omheen bood plaats aan twee of drie bedden. Een voorbeeld van 
een dergelijk emblema met in mozaïek een panter en een cornucopia ligt in een kamer op de 
bovenverdieping van de Casa sannitica.769 In wandschilderingen is in slaap- en eetvertrekken 
veelal een scheiding aangebracht tussen het gedeelte van het vertrek waar langs de wand bedden 
stonden en de vrije ruimte ervoor.770 In de geleding van het plafond wordt dikwijls eveneens de 
plaats voor het bed benadrukt. Boven het bed bevindt zich dan een alkoof of gaat een vlak plafond 
over in een tongewelf.771 Het is echter gevaarlijk de genoemde bijzonderheden in de vorm en 
decoratie van kamers zonder meer te gebruiken bij de functionele analyse, omdat een 
oorspronkelijke slaap- of eetkamer al vóór 79 n.Chr. een nieuwe functie kan hebben gekregen. 

Wallace-Hadrill (1991, 202 en 223) signaleert de grote hoeveelheid aanwijzingen voor bedden 
(zowel echte bedden als bednissen) in Herculaneum en stelt op grond daarvan terecht een aantal 
vragen: 'How many sleepers should we allow per bed? How many beds were not slept in on a 
regular basis? How many slept elsewhere than in beds, e.g. on mattresses on the floor?' en: 
'Would analysis of the beds point towards the distribution of married couples/children/slaves etc. 
within the house?'. Het is naar onze stellige overtuiging niet mogelijk deze vragen te beant
woorden. Van de bedden die primair werden gebruikt om op te slapen, zijn er vijf zó breed dat ze 
overeen komen met onze 'twijfelaars'.772 Deze boden plaats aan twee personen, maar hoe 
dikwijls dit voorkwam is niet te achterhalen.773 Ook kan - zelfs wanneer er veel bedden in een 
woning zijn gevonden - geen uitspraak worden gedaan over het aantal bewoners, omdat niet 
duidelijk is of op bedden waarop men overdag aanliggend at, 's nachts tevens werd geslapen en 
omdat we niet kunnen achterhalen of slaven ook op bedden sliepen of bijvoorbeeld op matten die 
op de grond werden uitgespreid en die geen sporen hebben achtergelaten. Zelfs over de Casa a 
graticcio, waar toch op het geringe oppervlak van twee appartementen aanwijzingen zijn gevonden 
voor een grote hoeveelheid bedden, is het zeer gevaarlijk om uitspraken te doen over het aantal 
bewoners of de verdeling in mannen, vrouwen en kinderen. 

Van de bedden met boorden werden sommige gebruikt om op te slapen, andere als eetmeubi
lair. Biclinia werden alle primair gebruikt tijdens maaltijden en de twee kinderbedden om op te 
slapen. Dat bedden met boorden verschillende functies konden hebben, is al eerder geconsta
teerd.774 Van de bedden met boorden waarop aanliggend werd gegeten (cat.nrs. 7, 12 en 13), 
hebben er twee in de vorm van de boorden een verticale tweedeling (cat.nrs. 7 en 13; afb. 59, 88), 
waarbij het onderste deel gebogen is en het bovenste verticaal verloopt. Deze tweedeling lijkt te 
zijn ontstaan onder invloed van de gebogen fulcra, de verhogingen aan de korte zijden van twee 
van de drie lecti tricliniares in een triclinium, het type bed waarop vanaf de hellenistische tijd tot 
de vroege Keizertijd bij uitstek in een liggende houding werd gegeten (afb. 30).775 De functionele 

Zie appendix 1 10-5-1928 
Bij tweedestijls-wanden is dit vaak het duidelijkst, door een overgang m de geschilderde architectonische elementen op de 
genoemde plaatsen, bijvoorbeeld een overgang van pilasters naar 'ronde' zuilen, of een niveau- of kleurverschil Dit komt in 
Herculaneum echter met voor In Pompen zijn voorbeelden bekend in onder andere de Villa dei misten, vertrek 6, 8 en 16 Over 
de herkenbaarheid van triclinia in de decoratie van wanden en vloeren cf Dunbabin 1991, 123 en note 17 
Cf over het aangeven van plaats voor bedden in de architectuur en de decoratie van slaapkamers Elia 1932 
Catnrs 1, 2, 4, 9 en 10 
Wallace-Hadnll (1991, 223) trekt dan terecht de volgende conclusie 'without unambiguous evidence of double beds, there seems 
little chance of identifying households with more than one married couple ' 
Bijvoorbeeld door Feulner 1930, 30/1980, 23 
Een voorbeeld van dne lecti is gevonden in de Villa di Contrada Pisanella te Boscoreale op 22-7-1898, cf NSc 1899, 15 Over de 
plaatsing van dne lecti tricliniares in een pi-vorm langs de wanden van een vertrek en de positie van fulcra aan de beide 
uiteinden van de pi-vorm, het 'hoofdeind' van de lectus summits en het 'voeteneind' van de lectus ¡mus, cf Mau 1896, 76-80 Het 
middelste bed, de lectus médius had geen fulcrum Tussen de bedden stond meestal een ronde tafel Over de rangorde in plaatsen 
cf Mau 1908, 269-270 en fig 137 Cf voorts Hug 1939, 94, Cagnat-Chapot 1920, 411 Cf over fulcra Anderson 1889, 324, 
Dunbabin 1991, 121 en fig 5, zie ook alhier § 4 7 1 De fulcra moeten gezien worden als decoratieve afsluitingen van bedden en 
hadden waarschijnlijk geen ondersteunende functie, ze dienden behalve als versiering ook om te voorkomen dat de matrassen 
verschoven De gebruikers steunden op kussens die op de rand, langs de lange naar het midden van het triclinium gerichte zijde. 
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overeenkomst tussen de beide typen heeft hier wellicht geleid tot een overeenkomst in vorm (zie 
ook § 3.2.1). Bij de bedden om op te slapen en bij cat.nr. 12 zijn de boorden steeds volledig 
verticaal of is het hoofdboord schuin (cat.nr. 9; afb. 64-65). Bovendien lijkt meer zorg te zijn 
besteed aan de uitvoering van cat.nrs. 7 en 13 en gaat het hier om de twee kostbaarste geconser
veerde bedden. Voorzichtig zouden deze representatief genoemd kunnen worden. 

In § 3.2 is reeds ingegaan op de literaire bronnen. Ten aanzien van de functie voegen we 
daaraan hier nog enige informatie toe. Enkele teksten maken gewag van de etymologie van het 
woord lectus.776 Andere bronnen gaan duidelijk in op slaapbedden; hierin wordt de term lectus 
cubicularis gebezigd.777 Soms is duidelijk dat het bedden voor twee personen betreft.778 Een 
enkele keer komen bedden voor in slaapkamers voor zieken of zwangere vrouwen.779 Ze worden 
ook wel genoemd als meubels waarop men studeerde.780 Een aantal schrijvers gaat in op bedden 
waarop in liggende positie werd gegeten (lecti tricliniares; afb. 26) of kamers waar deze bedden 
stonden (triclinia).™1 Zonder deze specifieke begrippen is toch vaak duidelijk dat het lecti betreft 
als eetkamermeubilair.782 De term grabat(ul)us komt zowel voor als bed om op te eten als om op 
te slapen.783 

De gewoonte om liggend te eten is in de orientaliserende periode (zevende eeuw v.Chr.) door 
de Grieken uit het Oosten overgenomen.784 Aanvankelijk hadden de Romeinen, die het gebruik 
op hun beurt van de Grieken hebben leren kennen, voor deze eethouding vermoedelijk alleen het 
type bed met fulcrum (afb. 26), maar vanaf de eerste eeuw n.Chr. werden tijdens de maaltijd ook 
bedden met boorden gebruikt en raakte het type bed met fulcrum langzaam uit de mode.785 De 
uitbarsting van de Vesuvius vond juist plaats ten tijde van dit keerpunt. Vanaf de derde eeuw 
n.Chr. kwam weer een nieuw type eetkamerbed op, het sigma, dat de vorm had van een halve 
maan. We kennen dit type uit de teksten en van afbeeldingen.786 Hierop konden blijkens de 

lagen Cf ook Mols 1992, 192 (recensie van Faust 1989) 
Fest 102 L, Paul, Fest 115 L Lectus dictus vel a collectis folus ad cubitandum, vel quod fatígalos ad se allietai, vel a Graeco 
λέκτρον (Lectus [bed] is zo genoemd ofwel naar verzamelde [collectis] bladeren om op te slapen, ofwel omdat het meubel 
vermoeiden naar zich toelokt [allietai], ofwel van het Griekse léktron [bed] ) 
Cato, Agr 10, Cic , Div 2 134, Cic , Tuse 5 59, Rut Lup 2 7, SHA (Lampndius), Heliogabalus 20 4, V Max 9 13 ext 4, Var, 
L 8 32 Bed in cubiculum Apul, Fl 23, Cato, Agr 10 5, Suet, lul 49 7, Tac , Hist 4 77 2 
Cic, Alt 14 13 5, Hieronymus, Epistulae 22 15, luv, 9 74-78, Liv 1 58 7, Mart 10 38 6-8, id 10 38 7-8, Ov , Am 3 14 26, PI, 
Am 513, PI, Poen 696-698, Pompon , Com 195, Prop 2 15 1-2 Dit blijkt bovendien uit enkele khnèmonumenten waar twee 
personen op een bed met dne boorden zijn weergegeven cf Wrede 1981, 109-110 Nr 2 en 111 Abb 26 Louvre, Mag ζ înv , id 
110-111 Nr 3, Abb 27 Villa d'Esté in Tivoli, id 112 Abb 128 Museo Gregoriano Profano van de Vaticaanse Musea 
Bedden voor zieken Phn , Nat 26 14, Plin , Ep 3 7 4 , voor zwangere vrouwen luv 6 594, Soranos, Gynaecia 2 2 3 
Cic , de Orat 3 17, Claudianus Mamertus, de Statu animae 2 8, Hor, S 14 133-134, Ov , Tr 111 37-38, Plin , Ep 5 5, Sen , Ep 
72 2, Suet, Aug 78 1 
Acta Arvalia a post Chr 218, Cic , Att 13 52, Cic , Mur 75-76, Cic , de Orat 2 263, Cic , Ver 2 3 61, Hyg , Fab 274 1, Liv 
39 46 3, Petr 22, Naev , Com 81, Plin , Nat 33 146, Plin , Nat 34 9, Quint, Inst 112 13, SHA (Lampndius), Heliogabalus 20 4, 
ld 25 7, Var, L 8 32 
Cic , Ver 2 3 105, Fron , Str 4 3 7, Gel 13 11 1-3, Hirt, Gal 8 51 3, Hor, S 14 86-88, Hor, S 2 8 20-24 en 39-41, Hor, Ep 
15 1-3, luv 5 15-18, id 8 177-178, id 1193-99, Liv 28 184-5, Масг 1 12, id 3 13 11, Mart 3 82 5-7, id 674 1, Mart 
12 66 5-7, Naev , Com 26, Ov , Met 10437,id 12 597, Petr 21, Petr 38, Petr 7011,PI,Am 804-808, PI, As 221,PI,Men 
100-103, PI, St 377, PI, St 468-493, Plin, Nat 33 144, Ploutarchos, Brutus 34 8, Ploutarchos, Cato Min 56 4, Ploutarchos, 
Quaestiones convivales 13 1, Sen , de Constantia sapientis 10 2, Serv , A 1 698, Suet, Aug 64 2 en 5, Suet, CI 32, Suet, Cal 
32 4, Sulpicius Severas, Vita S Martini 20 4, Tac , Ann 13 16, Ter, Hau 125-126, Var , L 9 9, id 9 46-47 
Grabat(ul)us Var, L 8 32 specifiek om op te slapen Apul, Met 1 16, Itala, Mattheus 9 6, Petr, Sat 97, om op te baren Mart 
6 39 4, om op te eten Apul, Met 2 15, Vitr 6 3 10 Cf voor de lectus deliacus (Plin , Nat 33 144) en de lectus punicanus § 3 2 
Cf Fehr 1971, 16-18 en 120-129, Dentzer 1969, 195-224 
In de tijd dat Servius zijn commentaar op de Aeneis van Vergilius schrijft (vierde-vijfde eeuw η Chr ), zijn de lecti tricliniares 
volledig uit de mode Dit blijkt uit het feit dat de auteur zijn lezers uitlegt wat een triclinium is (Serv , A 1 698) 
Ausonius, Ephemerae 2 5 5-6, Mart 10 48 5-6, ld 14 87, Paulinus Petncordia, Carmina 3 70-78, SHA (Spartianus), Hadnanus 
17 4, SHA (Lampndius), Heliogabalus 25 2-3, ld 28 5, ld 29 3, Sidonius Apollinans, Carmina 17 5-8 Een synoniem voor het 
begrip sigma is stibadium Mart 14 87 (Ut ), Plin , Ep 5 6 36, Sidonius Apollinans, Epistulae 1 11 4, ld 1 11 14, id 2 2 11 
Volgens Amedick (1991, 25-32) was het stibadium oorspronkelijk een geïmproviseerd bed in de buitenlucht Zij acht de buiten-
tnclinia die in Pompen zijn gevonden, ook stibadia (Amedick 1991, 37, Amedick 1993, passim) Vanaf het begin van de tweede 
eeuw komen voorstellingen met stibadia voor op sarcofagen, aanvankelijk alleen in mythologische scènes, vanaf de derde eeuw 
ook in profane De vroegst bekende afbeelding van een stibadium is die m het Columbarium van de Villa Dona Pamphilj te 
Rome die Augusteisch te dateren is, cf Van der Meer 1983, 107 Zie voor de eetgelegenheden in tuinen in Pompen Soprano 
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bronnen zes tot acht personen plaats nemen. Vóór de derde eeuw werden deze sigmata vermoede
lijk al gebruikt in de open lucht, waarvan een voorbeeld in Pompeii is teruggevonden.787 In de 
laat-Romeinse tijd gaat men weer over op een zittende houding tijdens het eten.788 

5.5.2 Tafels 

De drie tafels waarvan in Herculaneum de precieze vondstomstandigheden bekend zijn, werden 
gebruikt als eettafels (cat.nrs. 15, 17 en 19).789 Van vijf andere tafels is naar analogie aan te 
nemen dat ze eveneens als eettafels gediend hebben.790 Ditzelfde geldt voor drie losse tafelpoten 
met decoratie van windhonden die aan het licht zijn gekomen in een vertrek op de eerste verdie
ping van de Casa sannitica en die verloren zijn.791 Er is slechts één uitzondering, de tafel met 
maansikkelvormig blad en poten in de vorm van hermen (cat.nr. 16). Over de mogelijke functie 
van dit exemplaar, als meubel om een andere tafel te vergroten of als een soort penanttafeltje om 
tegen een zuil te plaatsen, is in § 3.3 gesproken. Een houten tafel van onbekende vorm in de Casa 
del sacello di legno is gevonden in een vertrek (2) dat blijkens zijn uiterlijk en de aanwezigheid 
van een bed primair als slaapkamer diende, maar het is mogelijk dat het tevens een eenpersoons 
rust- en eetvertrek was, waarop ook de kast-aedicula (cat.nr. 29) met vaatwerk en beeldjes uit 
hetzelfde vertrek wijst.792 

In § 3.3 is ingegaan op de schriftelijke testimonia in verband met de mensa delphica. Martialis 
(12.66.5-7) noemt deze een eettafel. Meer in het algemeen blijkt uit de antieke schrijvers dat tafels 
bij maaltijden dienst deden.793 Soms worden ze zelfs genoemd in combinatie met bedden.794 

Ook zijn de ronde tafel met drie poten en decoratie veelvuldig op sarcofagen, in afbeeldingen met 
stibadia,795 te zien en op twee reliëfs maken dergelijke tafels deel uit van een triclinium.196 

787 

788 

1950, die een onderscheid maakt tussen triclinia, bichma en één sigma in huis VIII 3, 15 (Casa di Adone) Aanvullingen hierop 
geven Anderson (1990) reconstructie van het houten zomertnclinium in de Casa del torello (V 1, 7) in Pompen, Dunbabin 1991, 
123-128 en 139 note 23-28 (geeft 56 voorbeelden met literatuur) Zie voor sigma-stibadium in de latere oudheid Dunbabin 1991, 
128-132 en 142 note 50, zij behandelt hier onder meer het stibadium in het Serapeum van de Villa van Hadnanus te Tivoli en 
geeft de belangrijkste literatuur hierover (Dunbabin 1991, 132 en note 75) Enkele houten buitentnclima, waarvan in Pompen 
afdrukken in het vulkanisch materiaal zijn gevonden, moeten eerder worden beschouwd als vlonders om losse matrassen op te 
leggen dan als echte bedden, cf NSc 1929, 386 en 387 (Casa di Paquius Proculus) 
Cf Dunbabin 1991, 130-135 
Blanck 1981 bespreekt deze overgang aan de hand van een mozaïek met een feestmaal dat op zitbanken wordt genuttigd, 
gevonden in 1896 in het Romeins Carthago (Duar-Ech-Chott), tegenwoordig in het museum van Bardo 
Cat nr 15, gevonden in de Casa del mobilio carbonizzato, vertrek 8, in combinatie met twee bedden, waaronder cat nr 7, en een 
terracotta lamp, zie appendix 1 9-2-1933/10-2-1933/2-3-1933/9-3-1933/31-3-1933, catnr 17, gevonden in de Collegio degli 
Augustali, vertrek a, in combinatie met een bed (cat nr 10), cat nr 19, gevonden in de Insula onentalis I la, vertrek E, zie 
appendix 1 23-3-1940 tot 5-4-1940 met de tafel werden 5 skeletten van volwassenen, een skelet van een kind en een van een 
baby in een wieg (cat nr 11) gevonden, alsook een kast, opgehangen aan wand met glazen krater, een terracotta parfumflesje, een 
glazen fles en twee speelsteentjes Los op de vloer lagen een amfoor, 9 edelstenen, twee bronzen munten en vijf stuks terracotta 
vaatwerk Van de tafel cat nr 18 is zeker dat deze is gevonden in de Casa dell'atrio corinzio, maar de kamer is niet bekend 
Catnrs 14, 18, 20-22 
Zie appendix 1 11-5-1928 
Zie appendix 1 2-3-1934/13-3-1934/17-3-1934/19-3-1934 
Zo komen de termen escaria en alliba voor, aanvankelijk vierkante, later ronde eettafels Paul, Fest 67 L, Var, L 5 118 en 120 
Daarnaast komen de begrippen mensa, mensuia en orbis voor als aanduidingen voor eettafels Ace, Trag 217-218, Apul, Met 
2 11, Catul 64 45, ld 64 303-304, Cic, Pis 67, Cic, Phil 2 76, Isid, Ong 20 3, luv 1 138, luv 11 117, Lucil 1062 M, Mart 
2439 , id 11 29, id 12 29 11-14, Ov, Ars 1 601, Petr 68, id 73, PI, Am 804-808, PI, As 829, PI, Men 78, id 89, PI Men 
100-103, PI, Per 853-854, PI, Truc 364, Plin , Nat 19 168, id 28 26, Prop 2 16 5, Prudentius, Cathemennon 8 13-16, Sen , Ер 
83 6, Sen , de Tranquillitate Animi 1 7, Serv , A 1 723, id 7111, Sil 11 270-271, Verg , G 4 132-133, id 4 378-379, Verg , A 
1 216-217, Verg, A 11 738 
Apul, Met 2 19, id 4 7, Cic , Tuse 5 61, Lucil 443 M, Ov , Met 8 655-663, PI, Am 803-807, PI, Most 308, Suet, Aug 73 1 
Cf Amedick 1991, Taf 26-37 
Cf Feilem Maj 1977 tav LXXVIII (187) relief uit L'Aquila, uit de Chiesa di S Stefano en een relief uit Sentinum, nu in 
Ancona, Museo Nazionale, cf Felletti Maj 1977, tav LXXXIII (193) Pertinent fout is het idee dat elk bed in een triclinium een 
eigen tafel had en er centraal één grote stond, zoals Talamo Vattimo en Cima di Puolo (1990, 66) opperen De afbeeldingen 
spreken dit tegen 
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Voor Etruskische ronde tafels op drie poten geeft St. Steingräber eveneens aan dat deze steeds 
voorkomen in banketscènes en dus eettafels waren.797 Ook de houten tafels in geschilderde 
Pompejaanse banketscènes dragen steeds vaatwerk.798 Bij de bespreking van de functie van 
Romeinse marmeren tafels constateert Chr. Moss (1988, 275-276) dat deze nooit als eettafel 
werden gebruikt, zelfs niet de ronde vorm op drie gedecoreerde poten. Volgens hem waren eet
tafels van hout of in metselwerk opgetrokken. De vondsten in Herculaneum en Pompeii bevestigen 
dit. In de laatstgenoemde plaats zijn in tuinen verschillende triclinia gevonden die geheel, inclusief 
een ronde tafel, in metselwerk waren uitgevoerd. Wanneer marmeren tafels toch in eetkamers 
stonden, dienden ze volgens Moss als pronktafels voor het uitstallen van vaatwerk. Van de 
marmeren tafels voor huiselijk gebruik hadden sommige wellicht met de huiscultus te maken.799 

Andere stonden in slaapkamers800 of dienden voor het opstellen van beelden of vaatwerk.801 

Enkele marmeren tafels stonden in winkels.802 Wanneer hij de marmeren tafels in hun antieke 
context bespreekt, geeft Moss (1988, 293-353) aan dat marmeren exemplaren op één, drie of vier 
poten niet primair tuinmeubels waren, maar verdeeld waren over de woning. De plaatsing was 
afhankelijk van het uiterlijk: centraal in grote vertrekken stonden tafels die van alle kanten konden 
worden bekeken. Tafels op één steun stonden tegen wanden. De marmeren ronde tafels op drie 
poten hadden meestal een prominente plaatsing in hoven of peristylia en waren representatief.803 

De houten exemplaren uit Herculaneum onderscheiden zich hiervan door hun gebruik in eetkamers. 

Dat eettafels van hout waren en niet van marmer, heeft wellicht praktische oorzaken. Omdat 
de vrije ruimte in een eetkamer veelal beperkt was en de disgenoten de bedden meestal niet van de 
achterkant af konden bereiken, moesten ze er vanaf de voorkant op plaatsnemen. Door de eveneens 
geringe ruimte aan de voorkant kon een disgenoot dikwijls pas zijn plaats innemen na verschuiving 
van de tafel in het centrum. Deze moest daarom licht van gewicht zijn, waardoor marmer als 
materiaal niet geschikt was.804 Een verplaatsbare, lichtgewicht tafel vergemakkelijkte bovendien 
het schoonhouden van het vertrek. 

Een belangrijk onderscheid tussen de houten eettafels en het overige meubilair in Hercula
neum is de toepassing van specifieke houtsoorten in de tafels, afwijkend van de gebruikelijke abies 
alba. Behalve een praktische reden die aan het gebruik van loofhoutsoorten ten grondslag ligt 
- abies alba was niet geschikt voor houtsnijwerk -, gaven deze houtsoorten de tafels een fraai uiter
lijk, mede door de tijd en zorg die waren besteed aan het houtsnijwerk. De tafels zijn daarom te 
beschouwen als relatief kostbare stukken en hun plaatsing in eetkamers, bij uitstek vertrekken waar 
men gasten ontving, is dan ook niet verwonderlijk. 

Van tafels voor handwerkers en ambachtslieden, die in enkele literaire bronnen 
voorkomen,805 is in Herculaneum misschien één exemplaar aangetroffen. De opgravingsverslagen 
maken melding van een werkbank, gevonden in vertrek 7 op de begane grond van de Casa a 
graticcio.806 Tafels in keukens, die Varrò noemt, zijn in Herculaneum in het geheel niet terug
gevonden.807 

7.7 Steingräber 1979, 168-169, Typus 2. 
7.8 Cf Varane 1993, 622-630 Buiten Italië is een tafel met vaatwerk onder meer afgebeeld op een schildering uit Delos, cf LIMC 

VI 1, 206 Nr. 17, LIMC VI 2, 97, Nr 17, datering tweede-eerste eeuw v.Chr. 
7W Moss 1988, 260-268 
800 Moss 1988, 276-277. 
801 Moss 1988, 277-289. 
802 Moss 1988, 290-292. 

Slechts twee marmeren voorbeelden van dit type zijn afkomstig uit atria: Pompeii, Casa dei Ceii en Vili 2, 1, cf. Moss 1988, 
328-332 Ook hier moeten ze, evenals in tuinen, steeds als representatief meubilair worden beschouwd, cf. Moss 1988, 373-381. 
Cf. Eames 1977, 215, die ingaat op de voordelen van verplaatsbaar middeleeuws meubilair. 
Tac , Ann. 13 16, Tert., de Pallio 5.5; .И 2.651-655. 
Gevonden op 23-2-1929: zie appendix 1. 
Urnanum: Var., L. 5.126. 
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5.5.3 Zitmeubels 

Van slechts één zitmeubel in Herculaneum zijn de vondstomstandigheden bekend. Het is de bank 
(cat.nr. 24) die is gevonden op de eerste verdieping van de Casa del sacello di legno in een klein 
vertrek waarin ook een bed en een kist met schrijftafeltjes aan het licht zijn gekomen.808 De 
primaire functie van dit vertrek lijkt slaapkamer te zijn, maar de bank en de kist met schrijftafeltjes 
wijzen er op dat het vertrek ook als werk- of studeerkamer dienst deed. Over de functie van de 
resterende drie zitmeubels (cat.nrs. 23, 25 en 26) is niets te zeggen. Wegens de decoratieve ster in 
houtmozaïek is de kruk (cat.nr. 23; afb. 125-126) als een relatief kostbaar meubel te beschouwen. 
Buiten de huizen van Herculaneum zijn op veel plaatsen gemetselde banken opgetrokken, die 
wellicht door passanten of door de bewoners zelf werden gebruikt om uit te rusten.809 De 
terminologie voor banken {subsellium en scamnum) is in § 3.4.1 behandeld. 

Uit antieke teksten zijn twee typen zitmeubels bekend die in Herculaneum niet zijn gevonden: 
de cathedra en het solium. De eerste was waarschijnlijk een stoel met rugleuning maar zonder 
armleuningen, de tweede had zowel armleuningen als een rugleuning. Beide begrippen komen 
meestal voor in de betekenis van een zetel die verbonden is met een hoge functie, en in een 
officiële, openbare context, hetgeen wellicht verklaart waarom ze in de woningen van Herculaneum 
tot dusverre niet zijn gevonden.810 

5.5.4 Bergmeubels 

In verschillende woningen in Herculaneum zijn bergmeubels bewaard gebleven. Alvorens deze te 
bespreken willen we kort ingaan op de alternatieven voor het opbergen van allerlei huisraad en 
voedsel. Zo geven vele nissen de plaats aan waar een muurkast heeft gezeten. Deze kunnen vanaf 
de vloer van een vertrek beginnen of vanaf een hoger niveau.811 Gaten in wanden geven veelal 
de plaats aan waar houten steunen hebben gezeten die planken droegen, zodat rekken 
ontstonden.812 Eén maal, in de oostwand van winkel V 17, komt een geheel gemetselde kast 
voor. Verder hebben doodlopende gangen, afsluitbare alae en uitsparingen onder trappen ook als 
bergplaats gediend. Het merendeel van het huisraad was echter opgeslagen in kasten, rekken of 
kisten. Tenslotte kunnen ook aediculae tot de bergmeubels worden gerekend. 

Zie appendix 1· 2-3-1934/3I-3-1934/4-4-1934/13-4-1934/19-4-I934. 
Tran Tam Tinh (1988, 10 note 3) geeft een opsomming van deze banken. 
Solium: zetel voor belangrijke personen en goden; cf. Stemmer 1985, 229-239, de belangrijkste tekst waaruit de status van deze 
zetel duidelijk wordt is Sen., Ag. 264: Lex alia solio est, alia privato in toro. (Er is een wet voor de troon, een andere voor het 
privé-bed.). Hiermee wordt bedoeld dat voor koningen andere wetten gelden dan voor privé-personen. Voorts komt het solium in 
overeenkomende betekenis voor in· Amp. 30.1; Catul. 64.45; Cic, Fin. 2.69; Cic, Rep. 3.12; Claudianus, Laudatio Stilichonis 
3 199-200; Hor., Carm. 2.2.17; Hor., Ep. 1.17.33-35; Isid, Orig. 20 11.10; Liv. 1.47.4, Lucr. 5.1136; Ov, Fast. 6.353-354; Ον., 
Met 2.23-24; id. 6 650; id. 14 261-262, Petr. 51, Petr. 60; PI., Trin 940; Serv., A I 506; Stat, Silv. 3.1.25; id. 3.3.28-30; Stat., 
Theb. 8.286-287; Suet., Cal. 57.3; Tac, Ann. 2.2, V.Fl. 2.309-310; id 6 741-743; Verg, Α. 1.506; id. 10.116-117; id. 11.301 
Viermaal wordt het solium genoemd als meubel voor in huis: Cic, Leg. 1.10 (voor het ontvangen van cliënten); id, de Orat. 
2 226; Liv. 39.53.4; Luc 4.689-692; Cato (Agr. 10.5; 11.3) rekent het tot de inventaris van een boerderij. De typen solía die 
Richter (1966, 98-104) geeft, zijn alle, behalve de rieten stoelen, eerder Griekse vormen dan Romeinse. Cathedra· Ambrosiaster, 
in Epistulas ad Corinlhios 1.14.31; Magnus Aurelius Cassiodorus, Expositio psalmorum 1.1; luv. 7.203-205; Mart. 2 14.7-8; Sen., 
de Brevitate vitae 10.1; Sidonius Apollinaris, Epistulae 7.9.2. Soms komt de cathedra voor als zetel voor vrouwen: Calp., Ecl. 
7.26-27; luv., 6.88-91; id 9 52-53; Mart. 3 63.7-8; id 4.78 3-4; id. 11.99.1-2, id. 12.38.1-2; Phaed. 3.8.4; Sidonius Apollinaris, 
Epistulae 2.9 4; ook wordt ze genoemd als deel van de inventaris van een vertrek1 Plin , Ep. 2.17; Sen., de dementia 3.7.7. 
Voorbeelden hiervan in Herculaneum zitten in de volgende vertrekken: Casa del tramezzo di legno (III 9-12), vestibulum; winkel 
IV 14, oost- en westwand, thermopolium IV 15-16, oostwand; thermopolium V 10, westwand; winkel V 13, zuidwand (3 maal); 
winkel VI 12, zuidwand, Insula Orientalis II 5, zuidwand; Insula Onenlalis II 13, zuidwand. 

Cf. Grodde 1989, 129-130 en 149; Richter 1966, 78-79 en 115 en fig. 584 = grafreliéf in het Museum in Istanbul, inv. 222, 
datering: eind eerste eeuw ν Chr 
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Kasten 
Over de inhoud en de vondstomstandigheden van de bewaarde kasten in Herculaneum verschaffen 
de opgravingsverslagen soms belangrijke gegevens. Eén exemplaar (cat.nr. 35; afb. 156) was opge
hangen aan de zuidwand van vertrek 1 op de bovenverdieping van de Casa a graticcio. De combi
natie van een vrij donker, afsluitbaar vertrek met als inventaris behalve de kast een marmeren tafel 
op een ronde steun en een houten bed (cat.nr. 4; afb. 47) wijzen op een gebruik als slaap
kamer.813 Van de inventaris van de kast is niets gevonden. 

In vertrek 2 op de bovenverdieping van dezelfde wooneenheid werd van 16 tot 18-2-1927 een 
kast (cat.nr. 36; afb. 157-158) met inhoud blootgelegd. Op de bovenste plank stonden terracotta en 
glazen eet- en drinkgerei, lagen speelsteentjes en een snoer met glazen kralen. Het middelste schap 
bevatte vooral terracotta eet- en drinkgerei. De inhoud van deze kast, alsook de combinatie met 
andere vondsten in hetzelfde vertrek, waaronder een biclinium (cat.nr. 5; afb. 49-51), duiden op een 
primair gebruik van het vertrek als eetkamer. 

In de keuken op de eerste verdieping van het woonhuis met inpandige winkel V 17 stond een 
kast (cat.nr. 37; afb. 159-160) met vooral terracotta vaatwerk.814 Nog twee kasten komen uit 
dienstvertrekken. Vertrek 1 van de Casa della gemma had een vloer van opus signinum en de 
wanden waren wit gestuct. In de noordwand zat een muurkast (cat.nr. 38; afb. 161, 164), afsluit
baar met twee deurtjes, met daarin vaatwerk van glas en terracotta en een bronzen doosje met 
speelsteentjes.815 De aard van het vertrek en de ligging dicht bij de ingang doen vermoeden dat 
dit het verblijf van een slaaf, misschien de portier, was. Ook vertrek a op de eerste verdieping van 
de Casa del bicentenario, waar cat.nr. 39 (afb. 162-163, 165) is gevonden, was wellicht het verblijf 
van een slaaf.816 In de kast lagen vijgen, twee terracotta lampen, een speelsteentje van bot en een 
glas. Verder vond men de resten van een plank aan de wand en lagen op de grond een bronzen 
casserole en een terracotta bord. 

Behalve over bewaarde kasten zijn in de opgravingsverslagen nog opmerkingen te vinden over 
kasten die vergaan zijn. De locatie en vondstomstandigheden van deze exemplaren zijn niet altijd 
duidelijk, maar de inhoud ervan is vaak bekend. Zo werd in februari 1871 in de Casa del tramezzo 
di legno, in een vertrek op de eerste verdieping, vermoedelijk gelegen aan de tuin, behalve een bed 
een kleine kast gevonden met daarin twee lampen en resten van een glazen fles. Hier doet de 
inventaris denken aan een slaapkamer. Vier andere kasten maakten wellicht deel uit van de inven
taris van eetkamers.817 

Waarschijnlijk stonden kasten in Herculaneum vooral in privé-woonvertrekken als eet- en 
slaapkamers en in keukens. Men borg er vooral voorwerpen voor dagelijks gebruik in op. In 
opslagruimtes stonden geen kasten. 

Van elders zijn verschillende kasten bekend met een inhoud die wijst op andere functies dan 
die welke in Herculaneum zijn geattesteerd. Zo zijn in Pompeii, huis V 4, 3 twee kleine kasten 
opgegraven met een terracotta basis. Eén ervan had een lade. Als inhoud kwamen kostbaarheden 
als munten (130 zilveren en 53 bronzen), gouden, zilveren en bronzen voorwerpen, waaronder sta
tuettes, en beeldjes van amber en marmer alsook glazen vaatwerk te voorschijn.818 Het kastje met 
lade doet denken aan een kastje uit Herculaneum (cat.nr. 40) waarvan de vondstomstandigheden 
onbekend zijn. Misschien diende dit exemplaar eveneens voor het opbergen van kostbaarheden. 

In het atrium van huis I 13, 2 in Pompeii is een kast gevonden met onder andere beeldjes en 

13 Zie appendix 1: 20-2-1928. 
14 Zie appendix 1: 8 tot 12-11-1937. 
15 Zie appendix 1: 22-3-1934 
16 Zie appendix 1: 28-1-1938. 
" Casa del tramezzo di legno1 vertrek met tafel en kast, met vaatwerk van brons, glas en terracotta en een bronzen vishaak: zie 

appendix 1. 23-4-1928; V 27, eerste verdieping: kast met vaatwerk in glas en terracotta, kleine stukjes glaspasta (sieraden''), 
benen speelsteentjes, fruit en een bord van bucchero: zie appendix 1· 2-11-1933, Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping-
kast met glazen fles, terracotta vaatwerk en een stukje glaspasta, zie appendix 1: 10-2 en 18-3-1938, Insula Orientalis I la, 
vertrek E: kast opgehangen aan wand met glazen krater, terracotta parfumñes, een glazen fles en twee speelsteentjes. 

18 Cf. NSc 1899, 208. 
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twee lamphouders van terracotta.819 Eenmaal is in Boscoreale een kast in een bergruimte aan het 
licht gekomen, hetgeen wijst op de nabijheid van een eetkamer820 en eenmaal in een dienst-
vertrek.821 Sommige kasten duiden op eetkamers, waarin eventueel nog meer activiteiten plaats
vonden.822 In Pompeii zijn soms kasten gevonden in atria of peristylia met divers huisraad als 
inhoud.823 

Blijkens antieke auteurs dienden kasten voor het opbergen van uiteenlopende zaken, hetgeen 
de vondsten uit Herculaneum, Pompeii en Boscoreale bevestigen. Zo worden ze genoemd als berg
meubel voor gereedschappen,824 voor kostbaarheden en geld,825 voor het opstellen van voor-
ouderbeelden,826 voor provisie,827 voor boekrollen828 en voor kleding.829 

Aediculae 
Van drie aediculae in Herculaneum is de exacte vindplaats bekend. Eén exemplaar werd gevonden 
in vertrek 5 op de bovenverdieping van de Casa a graticcio. Hiervan is het timpaan bewaard 
gebleven (cat.nr. 27; afb. 137). Volgens de opgravingsverslagen was deze aedicula opgehangen aan 
de westwand. Er werden verschillende Statuetten van goden in gevonden: van Iupiter, Aesculapius, 
Diana, Minerva, Harpocrates, twee van Fortuna en twee Lares. De kwaliteit van deze beeldjes was 
gering. Verder kwamen er een bronzen gewicht, een glazen bord, bronzen munten en stukjes 
glaspasta uit te voorschijn. Behalve de aedicula werden in het vertrek twee bedden en twee stuks 
vaatwerk van brons en terracotta gevonden.830 Volgens Maiuri (1958, 417) zijn de beeldjes 
gevonden in vertrek 2 op de bovenverdieping van het andere appartement van de Casa a graticcio, 
maar dit kan niet juist zijn. Dit laatste vertrek was immers negen maanden eerder al volledig bloot
gelegd.831 De vondst van twee bedden (cat.nrs. 2 en 3) wijst er op dat het vertrek primair als 
slaapkamer dienst deed, hoewel het mogelijk is dat het meer dan één bestemming had. 

Op de bovenverdieping van de winkel annex woonhuis V 17 werd een tweede aedicula 
gevonden (cat.nr. 28; afb. 138) in het vertrek achter de keuken. Van de inhoud is niets terug-

«27 

828 

Soprintendenza Archeologica di Pompen, ïnv 11511-11636 en 11545-11549 cf D'Ambrosio/Bonello 1990, 13 η 7 en ρ 39, 41 
en 79, cat 70, 75, 76, 206, 207 
Villa in Boscoreale, Località Villa Regina, gevonden in een bergruimte naast de ingang kast met vaatwerk van terracotta en 
brons cf De Caro 1983 
Boscoreale, Villa di Contrada Pisanella, gevonden 31-12-1897, zuidwesthoek porticus, inhoud albasten balsamanum, glazen 
flesjes, 3 terracotta borden, cf NSc 1898, 421 
Pompen VI 12, "> inhoud glasservies, vaatwerk van terracotta en brons, cf NSc 1896, 473, Pompen VI 16, 10 inhoud servies 
van glas en terracotta, cf NSc 1908, 56-57, Pompen I 6, 7 inhoud bronzen oenochoe, terracotta vaatwerk en een lamp, cf NSc 
1912, 283, Pompen, Casa del fabbro (I 10, 7), tablmum kleine kast met bronzen vaatwerk cf NSc 1934, 292, Boscoreale, Villa 
di Contrada Pisanella, vertrek F inhoud lampdeksel met Erosbeeldje, zilverwerk, waaronder een spiegel en een patera, glaswerk, 
toiletartikelen, chirurgische instrumenten en twee ijzeren zwaarden, cf Pasqui 1897, 416 Vooral de zwaarden in deze laatste kast 
zijn opvallend 
Pompen, Casa dei Cen (I 6, 15) atrium, inhoud schelp, scheermes, ketting, terracotta schoteltje, cf NSc 1914, 292-293 (zie hier 
appendix 3), vier kasten in het atrium van de Casa del criptoportico (I 6, 2) te Pompen, cf NSc 1929, 420-422 In één exemplaar 
zaten onder andere een beeldje van Apollo, zilverwerk, bronzen vaatwerk en glaswerk, een tweede bevatte onder meer een gouden 
oorbel, bronzen vaatwerk, een weegschaal, vier loden gewichten en een terracotta lamp, een derde twee bronzen kandelabers, 
bronzen vaatwerk en glaswerk Boscoreale, Villa di Contrada Pisanella, atrium kast met op de bodem glazen flessen en borden en 
op een schap bronzen vaatwerk, toiletartikelen en chirurgische instrumenten, cf Pasqui 1897, 411-416 In het penstyhum van de 
Casa di lulius Polybius (IX 13, 1-3) staan vier kasten, waann onder meer lampen stonden (zie appendix 3) In Pompen, Casa de
gli amanti (I 10, 11), peristylium is eveneens een kast gevonden cf NSc 1934, 338-339, inhoud twee borden van albast en glas 
Gramm 7 265 1 (=Beda, de Orthographia), Isid , Ong 15 5 4 
Cic , Cael 52, Cic , Clu 179-180, Dig (Paulus) 1 15 3 2, PI, Epid 308-309 
Plin.Nat 35 6 
Cato, Agr 113 (zie ook § 3 5 1) 
Dig (Ulpianus) 32 52 7, Gloss V 653 15, Gloss V 654 23, Gramm, suppl 241 28, Hieronymus, Commentanum in Mattheum 
23 5-6, id 53 3, Orosius, Histonae 6 15 32, Plin , Ep 2 17 8, Prudentius, Apotheosis 377, Sen . de Tranquillitate Animi 9 6, SHA 
(Flavius Vopiscus Syracusius), Tacitus 8 1, Sidomus Apollinare, Epistulae 2 9 4, Vitr 7 pr 7 
Hieronymus, Epistulae 22 32 
De aedicula werd gevonden op 4-10-1928/9-11-1928/17-11-1928/19-11-1928 zie appendix 1 
De verwarring zou kunnen zijn ontstaan door foutief lezen van de belangrijkste vondstdata van beide vertrekken In vertrek 2 
werd gegraven op 17-2-1928 en in vertrek 5 (in de opgravingsverslagen aangeduid als 3) op 17-11-1928 / / kan in het handge
schreven manuscript als 2 zijn geïnterpreteerd 
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gevonden. De vorm wijst er duidelijk op dat het hier een huisaltaar betreft. De indeling van het 
appartement op de eerste verdieping, een woonvertrek aan de voorzijde en een keuken in het 
midden, doet vermoeden dat het schaars verlichte achtervertrek waarin dit huisaltaar is gevonden, 
als slaapkamer dienst deed. Het vertrek kreeg licht via de vertrekken ervoor door twee ronde ramen 
en een vierkant raam.832 

Verder is een exemplaar aan het licht gekomen in een slaapvertrek (vertrek 2) op de begane 
grond van de Casa del sacello di legno (cat.nr. 29; afb. 139-145). Dit vertrek is als slaapkamer te 
identificeren door de resten van een bed en door het plafond dat gedeeltelijk een tongewelf heeft 
boven de plaats voor het bed. Het vertrek heeft een raam met ijzeren tralies aan de straatzijde 
(oosten) en de wanden zijn voorzien van een eenvoudige paneeldecoratie.833 Misschien werd het 
vertrek tevens gebruikt als eenpersoonseetkamer, waarop een houten tafel en het vaatwerk in de 
kast duiden.834 In het bovendeel van het meubel werd onder andere een beeldje van Hercules 
gevonden. Maiuri (1958, 254) noemt bovendien een beeldje van een godin, dat wellicht als Venus 
te identificeren is (cf. Mols 1993A, 13-17). Hoewel gewoon huisraad bovenin niet ontbrak, werd 
dit vooral onderin gevonden tezamen met een terracotta beeldje van een leeuw, benen speelsteen-
tjes, sieraden en bronzen munten; hieruit is op te maken dat de benedenkant een gewone kast was. 

Van de vierde bewaarde aedicula (cat.nr. 30; afb. 146-147) is alleen bekend dat deze afkom
stig is van de bovenverdieping van de Casa del salone nero (VI 13).835 Tot de inventaris behoort 
wellicht het bronzen beeldje van Aesculapius, gevonden op 7-11-1939 in een achttiende-eeuwse 
opgravingsgang. 

Drie van de vier aediculae zijn afkomstig uit vertrekken met overwegend een functie als 
slaapkamer. Voor de vierde (cat.nr. 30) kan dit met enige voorzichtigheid eveneens worden 
geopperd. Zeker is, dat ze alle de privé-cultus van de bewoners dienden. De aedicula in de Casa 
del sacello di legno had bovendien een dubbele functie, de onderbouw diende als kast voor gewoon 
huisraad. Vondsten van een bronzen beeldje in vertrek 4 van de Casa del tramezzo di legno, 
eveneens een slaapkamer,836 en van bronzen beeldjes van Mercurius en Venus in een kist in een 
kamer op de eerste verdieping van de Casa sannitica, in combinatie met de resten van een bedde-
poot, wijzen eveneens op een voorziening voor de huiscultus in vertrekken die primair als slaap
kamers dienst deden.837 Misschien heeft in vertrek 4 van de Casa del tramezzo di legno zelfs een 
houten huisaltaar gestaan. Opmerkingen in schriftelijke bronnen bevestigen de huiscultus in slaap
vertrekken.838 

Een enkele keer zijn in Pompeii in atria en in peristylia voorzieningen aangebracht voor de 
huiscultus. Aan deze werd in het algemeen meer zorg besteed dan aan die in andere 
vertrekken.839 S. Adamo Muscettola (1984, 10) maakt onderscheid tussen aediculae in representa
tieve vertrekken {atria, peristylia) en die in echte woonvertrekken. De eerstgenoemde - veelal één 
met de architectuur en opgetrokken uit gestuct metselwerk - bevatten volgens deze auteur bronzen 
beeldjes van de officiële huisgoden, de tweede waren veelal geschilderde exemplaren. Als 
voorbeeld voor de eerste groep kunnen de bronzen beeldjes dienen in de Casa degli amorini dorati 

Cf Maiun 1958, 238 
Cf Van Binnebeke 1993, 231 
Zie appendix 1 2-3-1934/13-3-1934/17-3-1934/19-3-1934 
Zie appendix 1 17-5/5-10/9-11-1939/15-1-1940 
Zie appendix 1 27-4-1928 en cat nr 1 
Zie appendix 1 3 en 10-5-1928 
Petr, 29 8, Suet, Aug 7 2 inter cubicu<h> lares (tussen de Lares van de slaapkamer), Suet, Dom 17 curae larum cubiculi 
(voor de zorg van de Lares van de slaapkamer) Zie voor een bespreking van de huisgoden Orr 1978, 1559-1575, Dubourdieu 
1989, 94-120, Fröhlich 1991, 22-26 
Cf Dwyer 1982, 114, Adamo Muscettola (1984, nota 17 met bibliografie) noemt als enige uitzondering de vondst van een aantal 
bronzen beeldjes in een huisaltaar in de keuken van een villa in Boscoreale 
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(VI 16, 7) in Pompeii.840 Volgens Adamo Muscettola (1984, 12 en 25-26) zijn bronzen beeldjes 
bovendien los gevonden in secundaire vertrekken, vooral in slaapkamers, veelal zonder voorzienin
gen om ze in of op te plaatsen.841 Zij acht deze bronzen beeldjes uit slaapvertrekken in het 
algemeen eenvoudiger van uitvoering dan die welke in aediculae in atria stonden. Wellicht moet 
hierbij evenals in Herculaneum gedacht worden aan een plaatsing in houten aediculae die bij de 
vondst waren vergaan. 

Th. Fröhlich heeft een studie gemaakt van de schilderingen die in Pompeii op huiscultus 
wijzen, daarbij een concentratie van schilderingen van huisgoden in niet-representatieve vertrekken 
constaterend.842 Ze zouden een goedkope oplossing voor de huiscultus van slaven en bedienden, 
niet voor de hele familie zijn. Soms stond een extra fraai huisaltaar in het atrium, maar in atria 
waar deze ontbreken, konden de huisaltaren naar de mening van Fröhlich van hout zijn of stonden 
de beeldjes los op tafels. De vondsten van houten huisaltaren in privé-vertrekken in Herculaneum 
geven aan dat de visies van Adamo Muscettola en Fröhlich - althans voor deze stad - genuanceerd 
moeten worden. Behalve de twee typen huisaltaren die zij onderscheiden - representatieve vooral in 
atria, eenvoudige geschilderde exemplaren vooral in dienstvertrekken - bestond er een vorm die het 
midden houdt tussen deze beide typen: de houten huisaltaren. De bronzen beeldjes in twee houten 
huisaltaren en de aanwijzing dat een bronzen beeldje van Aesculapius tot de inhoud van de 
aedicula in de Casa del salone nero behoord kan hebben, duiden er op dat ook in niet-representa
tieve vertrekken bronzen beeldjes in huisaltaren stonden en dat ze niet louter voorkwamen als losse 
beeldjes zonder huisaltaar in slaapkamers. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat het atrium van 
oudsher het centrum van de huiscultus was, waren hiervoor - althans in Herculaneum in 79 n.Chr. -
ook in privé-woonvertrekken voorzieningen. De zorg die aan de houten aediculae is besteed, vloeit 
eerder voort uit pietas jegens de goden dan uit pronkzucht of het etaleren van maatschappelijke 
status. De sacrale sfeer werd versterkt doordat de meeste aediculae waren voorzien van timpanen, 
elementen die bij uitstek cultisch zijn te interpreteren (zie § 3.5.2). 

Rekken 
Alle bewaarde rekken stammen uit winkels,843 en van drie van de vier is door de vorm duidelijk 
dat ze dienden voor het opbergen van amforen. Het is daarom aannemelijk dat in deze winkels 
vloeibare waar werd verkocht, zoals olijfolie of wijn. De winkel VI 12 is blijkens vondsten in de 
laatste fase voor de uitbarsting in gebruik geweest als werkplaats van een metaalbewerker. Deze 
heeft vermoedelijk het amfoorrek (afb. 150-151) dat duidelijk verwijst naar een andere functie, 
laten staan. Op het rek in winkel V 12 (afb. 154-155) lagen als winkelwaar resten van plantaardig 
materiaal dat door de opgravers werd geïdentificeerd als bezems van stro.844 Andere, nu verloren 
winkelrekken zijn gevonden in Insula IV 15-16 (Maiuri 1958, 434). Als een voorbeeld van rekken 
in werkplaatsen kan nog een vondst uit Pompeii (huis VII 2, 11) dienen, waar in een nis op vier 
planken glazen potten en flessen met verfstoffen zijn gevonden.845 

Behalve in winkels en werkplaatsen kwamen rekken voor in voorraadkamers, zoals op de 
eerste verdieping van de Casa d'Argo, waar van januari tot mei 1828 (zie appendix 1) verschil
lende houten rekken met voedsel in aardewerken vaatwerk werden gevonden alsook houten kisten. 
Vergelijkbare voorbeelden zijn aan het licht gekomen op de eerste verdieping van de Casa dello 

Cf NSc 1907, 566-571, Adamo Muscettola 1984, 14-15 en Hg 3-7, Seiler 1992, 47 en Abb 292, 294 en 296 Meer voorbeelden 
van aediculae in atria van huizen in Pompen met bronzen beeldjes zijn Casa delle pareti rosse (VIH 6-7, 37) Adamo-Muscettola 
1984, 15-20 en nota 73 en fig 9-16, huis IX 7, 20 Adamo-Muscettola 1984, 20-23 en fig 17-19, huis VII 15, 3 Adamo 
Muscettola 1984, 10, 24, nota 137, fig 21 
Voorbeelden hiervan zijn uit Pompen IX 6, 5-7 Adamo Muscettola 1984, 25-26 en fig 23, Pompen II 2, 1 Adamo Muscettola 
1984, fig 24 Beide zijn gevonden in kamers aan het penstylium 
Fröhlich 1991,28-30 
Cal nr 31 (winkel V 6), cat nr 32 (winkel/werkplaats VI 12), cat nr 33 (winkel/woonhuis Insula orientali* II 9), cat nr 34 
(winkel V 12) 
Zie appendix 1 22-3-1939 en 11-4-1939 
Cf Fiorelli 1873, 30 
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scheletro,846 de Casa dei cervi, in vertrek 3 op de begane grond met voorwerpen van terracotta en 
glas,847 de Casa del mobilio carbonizzato, in vertrek 7848 en in de Insula Orientalis I 1 a.849 

Ook stonden rekken in kamers nabij keukens, voor het opslaan van keukengerei en proviand. 
Voorbeelden hiervan zijn aangetroffen op de eerste verdieping van de Casa del tramezzo di 
legno,850 op de begane grond van de Casa della gemma,851 en van de Casa del salone nero 
(VI 13).852 Opvallend was de vondst van een rek op de eerste verdieping van de Casa del salone 
nero (VI 13), waarin op drie schappen ca. 50 schrijftafeltjes aan het licht kwamen.853 Deze 
rekken zijn echter alle vergaan. 

Kisten 
In Herculaneum zijn verschillende kisten gevonden. Soms zijn de vindplaats en de inhoud bekend. 
Enkele kisten werden gevonden in voorraadkamers, zoals drie voorbeelden op de eerste verdieping 
van de Casa d'Argo.854 Eén bevatte een glazen bord en voedsel, een tweede, met ijzeren sloten, 
eveneens voedsel, en een derde, kleine kist, tien zilveren munten. De combinatie van houten 
rekken met voedsel in terracotta vaatwerk geeft aan dat het hier voorraadkamers betreft. Eind sep
tember 1828 werd hier bovendien nog een kist met meel gevonden.855 Hoewel we niets weten 
over de vondstomstandigheden van de enige bewaarde kist uit Herculaneum (cat.nr. 41; afb. 167), 
is de inhoud wel bekend. Er zat een soort meel of koek in.856 Soms duidt de vondst van kisten 
wellicht op voorraadkamers in de nabijheid van eetkamers. Voorbeelden hiervan zijn een kist op de 
eerste verdieping van de Casa dei cervi857 en één in de Insula Orientalis II 7, eveneens op de 
eerste verdieping.858 

In winkels werden verschillende malen kisten gevonden waarvan de inhoud er op wijst dat ze 
dienden voor de opslag van winkelwaar. In twee gevallen gaat het wellicht om exemplaren waarin 
de winkelwaar net was aangevoerd. In de winkel V 17 werd in maart 1938 (zie appendix 1) op de 
begane grond een kleine kist gevonden met daarin 19 terracotta lampen.859 Een tweede voorbeeld 
is de kist die aan het licht kwam in een winkel aan de zogenaamde Decumanus Maximus, waarin 
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Zie appendix 1 9-6-1927 
Zie appendix 1 24-11-1930 
Cf Maiun 1958, 472 nota 56 rek met vaatwerk van terracotta, brons en glas 
Zie appendix 1 13-3-1940 rek in opslagruimte met vaatwerk van terracotta en brons en amforen Een voorbeeld buiten Hercula
neum uit de derde eeuw η Chr Kaïseraugst-Schmidmatt, cf Furger 1989, 266-267 
In mei 1869, zie appendix 1 
Vertrek 3 (zie appendix 1 22, 23 en 30-4-1934) rek met terracotta vaatwerk in vertrek naast de keuken 
Vertrek с naast de keuken, zie appendix 1 2-6-1939 
Gelegen langs noordkant porticus zie appendix 1 16-8 en 29-9-1939 
Januan tot mei 1828 zie appendix 1 
Vaatwerk is ook dikwijls de inhoud van kisten in Pompen VIII 5, 9, tablinum NSc 1881, 300 (inhoud borden en lampen), 
Pompen I 6, 4, atrium NSc 1913, 33-34 (inhoud vaatwerk van terracotta en glas), Pompen, Casa di Trebius Valens (III 2, 1), 
cubiculum e NSc 1915, 340 (inhoud bronzen vaatwerk, zilveren lepels, unguentanum van agaat en andere kostbaarheden), 
Pompen III 2, 2, eerste verdieping NSc 1915, 426-427 (inhoud vaatwerk van brons, terracotta en glas [zeer veel], ijzeren lamp), 
Pompen, Casa dei quadretti teatrali (I 6, II), atrium (3 kasten) NSc 1929, 420-422 (inhoud bronzen vaatwerk), Boscoreale, Villa 
di Contrada Pisanella, penstylium Pasqui 1897, 409-410 (inhoud vaatwerk van terracotta, brons en glas) 
Zie appendix 1 1-8-1961 
Inhoud terracotta vaatwerk, vooral eet- en dnnkgerei, terracotta lampen, benen voorwerpen, zie appendix 1 21-10-1930 
Zie appendix 1 14-2-1933 Inhoud terracotta lamp, terracotta beker en glazen fles, cf voor het glas Scatozza Honcht 1986, cat 
152, 228 inv E 1163, 1153, deze auteur meent ten onrechte dat deze kist is gevonden op 2-11-1933, voor de sieraden cf 
Scatozza Honcht 1989, 75, cat 148 inv E 1165, voorts inhoud terracotta vaatwerk (inv E 1154-1161 en E 1168) en spelstenen 
(inv E 1164 en E 1166) Buiten Herculaneum zijn kisten soms gevuld met allerhande huishoudelijke artikelen Boscoreale, Villa 
di Contrada Pisanella, vertrek vóór het torcularium Pasqui 1897, 476-478 inhoud textiel, glazen vaatwerk, bronzen toiletartike
len, bronzen kandelaber en bronzen vaatwerk, Boscoreale, Villa di Contrada Pisanella kist met kleding, glazen flessen en bronzen 
toiletartikelen, cf Pasqui 1897, 477-478 
Als inhoud van deze kist geven Conticello De Spagnolis/De Carolis (1988, 69, cat 46, inv E 1911) een lamp De datum van de 
vondst zou volgens deze auteurs 14-4-1938 zijn, dit is echter onjuist 
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glaswerk zat verpakt.860 Een vergelijkbare vondst is gedaan in Pompeii, waar een kist met 90 
stuks Zuidgallische terra sigillata en 37 lampen van terracotta is gevonden.861 Deze kisten zijn 
wellicht vervaardigd in de plaats vanwaar de koopwaar is verzonden. 

Voorts werden op verschillende plaatsen kisten aangetroffen met uiteenlopende inhoud, zoals 
op de eerste verdieping van de Casa sannitica (V 2). Hierin zaten twee bronzen beeldjes van 
Mercurius en Venus en een terracotta beeldje van een zittende vrouw. Een erbij gevonden bedde-
poot wijst er wellicht op dat het hier een slaapkamer betreft.862 

Verschillende malen zijn schrijftafeltjes uit kisten te voorschijn gekomen. Kisten met derge
lijke inhoud stammen uit vrij kleine vertrekken op de eerste verdieping van de Casa del sacello di 
legno863 en van Insula V 22 (vertrek D).864 De combinatie met een bed wijst in beide gevallen 
op een gebruik als slaapkamer die bovendien als werk- of studeerkamer dienst deed.865 In het 
vertrek in de Casa del sacello di legno werd zelfs een bank (cat.nr. 24) gevonden en in V 22 een 
olielampje. Andere voorbeelden stammen van de eerste verdieping van de Casa del bicentenario 
(V 15).866 Het beroemde complex van schrijftafeltjes uit de Casa di L. Caecilius Iucundus te 
Pompeii (V 1, 26) stamt uit een vergelijkbare context.867 

Kostbaarheden als sieraden en geld werden ook wel in kisten opgeborgen, soms in combinatie 
met vaatwerk. Voorbeelden hiervan zijn gevonden in de Insula Orientalis I la,868 in de tuin van 
de Casa del rilievo di Telefo869 en op de eerste verdieping van huis V 11 (met 562 zilveren 
munten).870 

Op de eerste verdieping van Insula V 22 werd eveneens een kist gevonden, met een uiteen
lopende inhoud: een bronzen beeldje van Venus, vaatwerk van glas en terracotta, sieraden van 
goud en zilver, speelsteentjes en sieraden van glaspasta.871 Een zeer gevarieerde inhoud had een 
kist welke tevoorschijn kwam in de Casa dei due atri (VI 28-29), vertrek 3.872 Daarin bevonden 
zich twee stuks bronzen vaatwerk, een bronzen bel, schrijftafeltjes, twee buidels met munten, twee 
zilveren lepels, een bronzen lepel, glas, specerijen, graan en een houten doosje. De kist werd 
gevonden in combinatie met een tweede kist zonder inhoud en een bed. 
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Noordoostkant van de zogenaamde Decumanus Maximus, gevonden op 8-8-1961: verpakt in een kist en gewikkeld in stro en 
textiel met een merkteken van Publius Gessius Ampliatus; Scatozza Höricht 1986, geeft de inhoud: zie haar catalogusnummers 3-
10, 20-21, 26-31, 43, 56-63, 66, 67-68, 74-75, 76, 93, 94, 98, 103, 114-115, 123, 143, 150, 209, 223-225, 241, 256. 
Gevonden op 4 oktober 1881 in huis VIII 5, 9, cf NSc 1881, 300-301, 322 en NSc 1882, 275-276; Atkinson 1914. 
Zie appendix 1- 3 en 10-5-1928. 
Zie appendix 1 : maart en apnl 1934. 
Zie appendix 1: 3-9 tot 16-11-1937: inhoud van het vertrek: bed (cat.nr. 9), edelstenen, drie kisten met schrijftafeltjes, terracotta 
lamp. 
Cf. Maiuri 1946, 375. 
Vertrek ten oosten van het tabltnum; zie appendix 1: 10-10-1938: de kist bevatte ca. 150 schrijftafeltjes Cf De Kind 1990, 196-
202, 263. 
Cf. Mau 1908, 489; Maiuri 1946, 375; Pugliese Carratelli 1950, 274-275; Andreau 1974, 13-14; deze zijn gevonden op 3 en 5-7-
1874 op de eerste verdieping, ten noorden van het peristylium. 
Zie appendix 1: 14 en 15-1-1935, in de kist werden onder meer twee gemmen, een schelp en glazen vaatwerk, bronzen munten en 
een bronzen plaatje met inscriptie (naam?) gevonden; cf voor het glaswerk in deze kist: Scatozza Höricht 1986, cat. 35, 39, 53, 
64 (inv. E 1326, 1329, 1226, 1325), cf. voor gemmen: Scatozza Höricht 1989, 112 (inv. E 1323-1324 en E 1331-1333), Pannuti 
1983A: cat. 82, 128, Napels, Museo Nazionale respectievelijk inv. 155865, 155864. 
Zie appendix 1- 15-5-1935: delen van een snoer van glaspasta; cf. Scatozza Höricht 1989, 87, cat. 196 (inv. E 1358). 
Zie appendix 1: 20-8-1938. De combinatie van kostbaarheden en vaatwerk is ook in Pompeii in kisten teruggevonden: Casa dei 
quadretti teatrali (I 6, 11), atrium. NSc 1929, 415-420 (inhoud' bronzen beeldje van Apollo, vaatwerk van glas, brons en zilver); 
Pompeii, Casa del Menandro (I 10, 4), kelderverdieping: Maiuri 1932A, 219 en 246' twee kisten met zilveren servies; Oplontis, 
Villa B, afkomstig van de eerste verdieping, boven vertrek 15: D'Ambrosio 1987, 30 en fig. 4 (inhoud: sieraden, munten, 
glaswerk, toiletartikelen) 
Zie appendix 1: 1-9-1937, cf. voor het glaswerk- Scatozza Höricht 1986, cat 159 (inv. E 1752, E 1747). Deze auteur geeft ten 
onrechte als vindplaats de Casa del bicentenario; cf. voor de sieraden: Scatozza Höricht 1989, 54: twee zilveren hangers, samen 
met een ring met gem (inv. E 1754), gesneden stenen (inv. E 1755, 1762, 1768) gouden sierraad (inv. E 1753); bronzen beeld van 
Venus (inv E 1756) en glazen vazen (inv E 1747 en 1752), cf. voor de gemmen: Pannuti 1983A: cat. 34, 72, 85, 88, 121, 156, 
160, 203, 227 Napels, Museo Nazionale, respectievelijk inv. 158856, 158861, 158859, 158853, 158855, 158854, 158857, 158860, 
158858; Scatozza Hóncht 1989, 113, inv. E 1753-1756 en 1762-1768 (ook hier geeft zij als vindplaats ten onrechte de Casa del 
bicentenario). 
Zie appendix 1: 16, 17, 22-11-1939, cf voor het glaswerk: Scatozza Höricht 1986, cat. 201 (inv. E 2012). 
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Het glaswerk dat in deze eeuw in Herculaneum aan het licht is gekomen, is gepubliceerd door 
L. Scatozza Höricht (1986), de sieraden en gemmen in de magazijnen zijn door dezelfde auteur 
beschreven (Scatozza Höricht 1989) en de gemmen welke naar het Museo Nazionale te Napels zijn 
overgebracht, door U. Pannuti (1983A). Zij noemen nog enkele kisten, gevonden op de bovenver
dieping van de Casa del colonnato tuscanico,873 op de begane grond en de eerste verdieping van 
de Insula Orientalis II IO,874 op de eerste verdieping van de Casa del bel cortile (V 8),875 en op 
een eerste verdieping in Insula V aan de westzijde van Cardo V, vermoedelijk huis V 26.876 Een 
aantal sieraden is gevonden in twee kisten tussen skeletten in kamers met tongewelven aan het 
strand.877 

Ook antieke schrijvers vertellen over de inhoud van kisten; ze werden onder meer gebruikt 
voor het opbergen van kostbaarheden en geld.878 Soms is sprake van met metaal beslagen kisten, 
die beter bestand waren tegen diefstal van de inhoud en bovendien een fraai uiterlijk hadden (zie 
afb. 28 en § 4.7.1).879 Behalve als bergmeubel voor kostbaarheden werden kisten blijkens de 
schriftelijke bronnen gebruikt voor het opbergen van kleding,880 voedsel881 en boekrollen.882 

Van textiel is in Herculaneum zeer weinig teruggevonden, zodat de vraag open moet blijven waar 
dit werd opgeborgen. 

Als alternatief voor een kist kunnen de capsa of het scrinium gediend hebben, waarin blijkens 
antieke teksten archiefmateriaal en boekrollen werden opgeslagen. Eén keer komt bij Martialis een 
capsa voor om vruchten in op te bergen.883 

Gevonden op 17-6-1966, cf voor het glas Scatozza Honcht 1986, cat 13, 99, 88, 89 (inv E 2886-2890) 
Gevonden op 3-7-1936 inhoud sieraden (inv E 1582), 30 zilveren munten (inv E 1571-1574), twee bronzen munten (inv E 
1569-1570), vier glazen unguentaria (inv E 1576), cf voor het glas Scatozza Honcht 1986, cat 169-171, 195, cf voor de siera
den Scatozza Honcht 1989, 56-67, 76, 84, 91 en 92, cat 79, 98-120, 144, 150-161, 190-197, los op de vloer werden ook siera
den en gemmen gevonden (inv E 1582-1587, E 1591, E 1593, E 1594-1598, E 1605 en E 2582), cf voor de gemmen Pannuti 
1983A, cat 83, 90, 130, 153, 155, 181, 249, 340, 348 (Napels, Museo Nazionale, respectievelijk inv 155878, 155884, 155883, 
155877, 155876, 155881, 155882, 155886, 155885), Scatozza Honcht 1989, 112 Napels (inv E 1569-1574 = Museo Nazionale 
inv 155864, 155873-155875) Voor de kist op de eerste verdieping cf Pannuti 1983A, cat 49, 128, 147 (Napels, Museo 
Nazionale respectievelijk inv 155871, 155869, 155870) Het is echter maar zeer de vraag of deze laatste verwijzing wel betrek
king heeft op de eerste verdieping, omdat als vondstdatum 23-7-1936 wordt gegeven Men was toen al bezig met het blootleggen 
van vertrekken op de begane grond 
Gevonden op 18-3-1938 cf voor het glas Scatozza Honcht 1986, inv E 1896, voor de sieraden Scatozza Honcht 1989, 75, cat 
145 (inv E 1897, delen van een snoer) Ze noemt tevens twee terracotta vazen (inv E 1898-1899) 
Gevonden op 7 en 8-8-1933, cf voor het glas Scatozza Honcht 1986, cat 172, 175, 198 (inv E 1127, 1130, 1129), deze auteur 
geeft als vindplaats de bovenverdieping van V 22, maar hier werd op deze data niet gegraven Wel werd in deze tijd gegraven in 
V26 
Cf Scatozza Honcht 1989, 27-68 ruimte 12 aan het strand, alle gevonden op 5 mei 1983 in een kist cat 1-2, 4-10, 12, 15, 30-
32, 46-47, 52, 58, 68-91, 122-128, 169-189, 198-199, in dezelfde kist zaten bronzen en zilveren munten, vier unguentaria en een 
bronzen kan, een tweede kist daar dichtbij noemt Scatozza Honcht (1989, 45, cat 37-38), deze zou zijn gevonden op 5-1-1983 en 
had als inhoud twee armbanden samen met zilveren en bronzen munten 
Appianos, Bellum civile 4 44 kist met metalen beslag in de grootste ruimte van het huis om kostbaarheden of boeken in te 
bewaren, Cic, Top 16, Cic, Q Rose 29, Dig (Paulus) 1 15 3 2, Dig (Ulpianus) 19 2 19 5, Fest 14-15 L, Gregonus Turensis, 
Hislona 2,40, Hor , S 1 6 117, Isid , Ong 2093, luv 1025, luv 11,26-27, luv 14259, Mart 2 44 7-9, Mart 5 42 1-2, Naev , 
Com 108-109, PI, Aul 823, Plin , Nat 33 12, Sen , Ben 4 6 1, Stat, Silv 2 2 150-152, Var , L 5 128 
Zie ook § 47 1 en vondsten m Pompen IX 5, ', atrium NSc 1879, 101-102, Pompen IX 7, ', atrium NSc 1881, 93 (kostbaar
heden en munten), Pompen I 6, 4, tablinum NSc 1913, 29-31 (inhoud glasservies en sieraden), kleine kisten voor het opbergen 
van kostbaarheden vrouwegraven in Regensburg, cf Dietz 1979, 324 en 326 
Cato, Agr 11 3 arcam vestianam (kledingkist), Cic, Off 2 7 25, Gregonus Turensis, Historia 1016, Hieronymus, Epistulae 
22 32, Hor , S 2 3 118-119, Isid , Ong 20,9,3, Mart 2 46 4, Plin , Nat 33 12, Sen , de Tranquillitate Animi 1 5 
Col 12 47 5 (appels), Dig (Paulus) 16 3 26 
Hieronymus, Commentanum in Mattheum 23 5, Hor, Ars 330-332 (en Porphyno, ad 1 ) 
Capsa voor archiefmateriaal Cic , Div Caec 51, Hor, Ep 2 1 264-270, voor boekrollen Stat, Silv 49 20-23, voor vruchten 
Mart 118 3, sermtum voor boekrollen Catul 14 18-20, Mart 1 3 1-2, id 4 33 1-2, id 6 64 8-10, id 14 37, Ov, Pont 1123-24, 
Plin , Ep 7 27 4, Plin , Ep Tra 10 65 3, Porphyno, ad Hor Ep 2 1 113 
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5.6 Functionele categorieën 

Zoals blijkt uit de voorafgaande paragraaf, werden meubels in het dagelijks leven te Herculaneum 
frequent gebruikt. Hier willen we de activiteiten waarbij men meubels gebruikte, nogmaals onder 
de aandacht brengen en onderzoeken welke combinaties van meubilair voorkwamen. Ofschoon zich 
in elk vertrek veel kon afspelen, is gekozen voor een behandeling van de belangrijkste bezigheden 
of 'functionele categorieën' waarbij meubels dienst deden, namelijk slapen, eten, opbergen, religie, 
representatie, converseren, werken, studeren en rusten. 

Al naar gelang van de leeftijd van de gebruikers verschilden de vormen van bedden waarop 
men sliep: kinderbedden en bedden voor volwassenen. Het is op basis van het materiaal uit 
Herculaneum onmogelijk onderscheid te maken in bedden voor de familie in de strikte zin en die 
voor het personeel. Kamers die primair door de architectuur, de decoratie en de aanwezigheid van 
een bed als slaapkamers kunnen worden geïdentificeerd, blijken dikwijls voor meer dan alleen 
slapen te zijn gebruikt. Dit is meestal op te maken uit de overige vondsten die er zijn gedaan. 
Soms is de functionele categorie slapen gecombineerd met eten, werken-studeren of huiscultus. 

Bedden werden in Herculaneum ook gebruikt bij maaltijden. De zittende houding tijdens het 
eten kwam er, voor zover bekend, niet voor. Men at in een liggende houding, meestal in kamers 
waarin twee bedden stonden (biclinia). Hiervan zijn vijf voorbeelden bekend. Slechts eenmaal zijn 
er aanwijzingen voor een triclinium, de uit antieke teksten zo bekende eetkamer met drie bedden, 
namelijk vertrek 11 van de Casa dell'atrio corinzio. Behalve bedden stonden in eetkamers ook de 
ronde tafels op drie poten (afb. 32). Soms wijzen de vondstomstandigheden er op dat de nacht 
werd doorgebracht op biclinia, ofschoon ze primair eetkamerameublement waren. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan is het biclinium in de Casa a graticcio (cat.nr. 5). Een dergelijke combinatie van 
functies werkt ruimtebesparend.884 Voor rusten, bijvoorbeeld na de maaltijd, kon worden gekozen 
voor het eetkamerbed of voor de intiemere omgeving van een eenpersoonsslaapkamer. 

Verschillende typen meubels waren bestemd voor het opbergen van huisraad, hoewel ook 
andere plaatsen in de huizen daarvoor dienden, zoals doodlopende gangen en bergruimtes onder 
trappen. We onderscheiden in de bergmeubels kasten, rekken en kisten. Kasten werden vooral 
gebruikt om voorwerpen die dagelijks nodig waren, te bewaren. Zij zijn in Herculaneum dan ook 
te vinden in eet- en slaapkamers en in keukens. In Pompeii komen ze soms voor in atria en 
peristylia. Er zijn geen aanwijzingen voor het bestaan van provisiekasten. Dat er meer houten 
kasten dan kisten in woonvertrekken zijn teruggevonden, duidt er op dat kasten hier praktischer en 
misschien ook fraaier werden geacht. 

Kisten zijn te Herculaneum wel gebruikt voor het bewaren van voedsel in voorraadkamers en 
bergruimtes. Ook dienden kisten in voorraadkamers wel voor het opbergen van vaatwerk. Soms 
werden zij gebruikt om er kostbaarheden in te bewaren. In een aantal slaapkamers stonden kisten 
met schrijftafeltjes die er op duiden dat het archief hierin was opgeslagen. Eenmaal lagen goden
beeldjes in een kist in een slaapkamer, hetgeen er op wijst dat in dit vertrek tevens de huiscultus 
was geconcentreerd. In de huizen werden kisten vermoedelijk vooral gebruikt om voorwerpen op te 
slaan die men niet dagelijks nodig had, of voor provisie in bergruimtes. Hiervoor en als opslag
ruimtes in dienstvertrekken had men behalve kisten rekken. 

Soms bevond zich in kisten winkelwaar. Omdat dit soort meubels makkelijk te verplaatsen is, 
kunnen zij ook gediend hebben om koopwaar in te vervoeren. Vermoedelijk zijn dit soort kisten 
vervaardigd in de plaats waar de koopwaar vandaan komt. Ook in winkels stonden rekken, waarop 
de waar lag. Wellicht werden open rekken hier gebruikt om, net als tegenwoordig, de waar uit te 
stallen. 

Huisaltaren kunnen - wanneer ze van hout zijn - ook tot de bergmeubels worden gerekend. Dit 
is het duidelijkst bij het exemplaar in de Casa del sacello di legno (cat.nr. 29), waarvan de onder
bouw dienst deed als kast. De bovenbouw, waarin beeldjes van de huisgoden stonden, diende 

Cf. Jahn 1990, 13 en Fetten 1985, 230. 
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evenals de andere aediculae in Herculaneum de huiscultus van de familie. Ze zijn alle vermoede
lijk afkomstig uit slaapkamers, hetgeen aangeeft dat de huiscultus zich hier kon concentreren en 
dan als een strikte privé-aangelegenheid is te beschouwen. De zorg die aan de uitvoering van deze 
huisaltaren is besteed, heeft geleid tot vormen die het midden houden tussen de in Pompeii gevon
den representatieve aediculae in atria, waarin kostbare beeldjes stonden, en de geschilderde exem
plaren die daar vooral op de wanden van dienstvertrekken waren aangebracht. 

Een duidelijke aanwijzing voor studie of administratie geeft de bank (cat.nr. 24), die in een 
vertrek is gevonden waarin werd geslapen, maar wellicht ook gewerkt, getuige de vele schrijf
tafeltjes die in dezelfde kamer uit kisten te voorschijn kwamen. In andere kamers werden kisten 
met schrijftafeltjes eveneens in combinatie met een bed gevonden, maar ontbrak een bank. Behalve 
geslapen werd op deze bedden misschien gestudeerd, zoals ook antieke teksten vermelden. 

Het grootste deel van de houten meubels van Herculaneum was niet representatief of om mee 
te pronken, maar alledaags gebruiksmeubilair. Naar vorm en afwerking komen enige exemplaren 
wél voor siermeubels in aanmerking. Dit zijn vijf bedden (cat.nrs. 1, 6, 7, 8 en 13), alle tafels, de 
kruk (cat.nr. 23), alle aediculae en een kastje (cat.nr. 40). Op één uitzondering na komen de 
genoemde bedden uit kamers die in de woning relatief tot de meest verzorgde vertrekken gerekend 
kunnen worden. Wellicht waren het eetkamers waarin men gasten ontving. Bij het bed in de Casa 
del tramezzo di legno (cat.nr. 1 ; afb. 33, 35) is niet direct duidelijk waarom het een verzorgd uiter
lijk had. Misschien moeten we hier denken aan de slaapkamer van de huiseigenaar. De tafels 
werden gebruikt in eetkamers en de zorg die eraan is besteed wijst eveneens op representativiteit. 
Over de kruk (cat.nr. 23; afb. 123-126) en het kastje (cat.nr. 40; afb. 166) zijn in dit opzicht geen 
uitspraken te doen, omdat de vondstomstandigheden niet bekend zijn. De aediculae tenslotte 
wekken door de zorg die er aan is besteed, de schijn representatief meubilair te zijn, maar hun 
vondst in privé-vertrekken spreekt daar tegen. Hier is wellicht de pietas van de bewoners jegens de 
goden de reden dat er aan de uitvoering zoveel zorg is besteed. Van echt representatief, marmeren 
en bronzen meubilair zijn uit Herculaneum slechts weinig voorbeelden met hun exacte vindplaatsen 
bekend. De oorzaak van de gebrekkige documentatie is dat veel van dit materiaal is gevonden 
tijdens de achttiende-eeuwse opgravingen met mijnschachten, toen men weinig aandacht besteedde 
aan het noteren van de precieze locatie van vondsten. Zo maken de opgravingsverslagen veelvuldig 
gewag van bronzen meubelapplieken - relatief kostbare stukken -, die deel hebben uitgemaakt van 
siermeubels (zie § 4.7.1). Wellicht stond dit soort meubilair in echte pronkkamers van huizen als 
de Casa dei cervi.885 Ditzelfde kan men zich voorstellen bij marmeren meubilair, hetgeen wordt 
bevestigd door de conclusies van Moss (1988) over het gebruik van marmeren tafels. Bij houten 
meubels is dit veel minder dikwijls het geval; dit kwam soms voor in de pronkkamers van veel 
kleinere wooneenheden, zoals vertrek 8 van de Casa del mobilio carbonizzato (cat.nrs. 7 en 15; 
afb. 32) of vertrek a van de Insula Orientalis II 10 (cat.nr. 13; afb. 87-89). Het meeste houten 
meubilair komt echter uit secundaire vertrekken van grotere wooneenheden en kon behoren tot de 
inventaris van alle vertrekken van de kleinste woningen. Alle bewaarde houten meubels waarvan 
de vondstomstandigheden bekend zijn, zijn gevonden in statische vertrekken; marmeren meubels 
komen daarentegen vrijwel uitsluitend in dynamische, representatieve vertrekken te voorschijn. De 
opgravingsverslagen, die zoals reeds meermalen is opgemerkt, een cruciale rol spelen bij het 
bepalen van de oorspronkelijke locatie van meubilair, bevestigen dit eveneens wanneer ze de 
vondstomstandigheden vermelden van meubels die verloren zijn gegaan. 

Binnen één kamer kunnen soms verschillende functionele categorieën van meubilair naast 
elkaar voorkomen. Deze combinatie duidt op de multifunctionaliteit die het gevolg is van 
economisch ruimtegebruik, waartoe kleine wooneenheden bij uitstek uitnodigen. 

Een aanwijzing voor de kostbaarheid van meubels met bronzen applieken vinden we m Volubilis, waar aan een bed uit een 
triclinium in 'la maison au cortège de Venus' een reparatie is verricht door een plaatselijke bronsgieter (Thébert 1985, 333). 
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5.7 Meubilair als bron van kennis voor de geleding van huizen 

Wanneer we het beeld dat is ontstaan door de bestudering van het meubilair in Herculaneum nu 
vergelijken met de theorieën over de Romeinse domus, is het moeilijk uitsluitend op basis van de 
functionele analyse van de meubels uitspraken te doen over de samenstelling van de familiae in de 
huizen in Herculaneum. Hiervoor is het materiaal sociaal te divers - er bevinden zich meubels uit 
alle lagen van de bevolking in het geconserveerde materiaal - en bovendien kunnen hierover alleen 
door de bestudering van alle vondsten in hun omgeving duidelijke uitspraken worden gedaan. Dit 
zou een project zijn voor een grote groep specialisten die voor elke woning op zich alle vondsten 
zou moeten analyseren in relatie tot de architectuur en decoratie ervan. Ofschoon door onderzoek 
naar de meubilering van een woning enig zicht is te verkrijgen op de maatschappelijke status en 
rijkdom van de huiseigenaar, geeft de inrichting weinig of geen uitsluitsel over de differentiatie in 
leeftijd, sexe en status (vrijgeborenen, vrijgelatenen, slaven) van de individuele bewoners. Het is 
zelfs onmogelijk om het aantal bewoners te schatten op grond van het aanwezige meubilair. 

Wat kan op grond van de inrichting dan wel worden gezegd? Beschouwen we de grote 
atrium- en atrium-peristyliumhuizen in Herculaneum - en ook die in Pompeii -, dan is het goed 
mogelijk uitspraken te doen over de inrichting van de minst intieme vertrekken van de woning, het 
vestibulum, de fauces en het atrium, die meestal een representatief karakter hadden. De architectuur 
en de decoratie ervan zijn een afspiegeling van de sociale status van de patronus.m De nadruk 
lag in deze vertrekken op de decoratie van vloeren, wanden en plafonds. De aanwezige mobilia en 
sculpturen zijn meestal statussymbolen. Hout komen we er weinig tegen, wel veel marmer en 
brons. De marmeren tafel in vele atria in Herculaneum en Pompeii is slechts een relict van een 
oudere, veel eenvoudigere vorm op één steun waarop men emmers plaatste bij het putten van water 
uit de cisterne, zoals bij Varrò is te lezen.887 De representatieve functie van de tafel zoals die in 
vele atria is gevonden, is tevens af te leiden uit het feit dat deze veelal niet meer in de directe 
nabijheid van het deksel naar de cisterne staat. Ook het materiaal marmer spreekt voor een repre
sentatieve functie. R. Cohon (1985, 1 en 104-105) constateert bij marmeren meubilair hetzelfde 
fenomeen dat P. Zanker (1979) al bij de woningarchitectuur en -decoratie had geopperd: de 
middenklasse imiteert het meubilair van de rijkeren en de elite op haar beurt weer dat van 
hellenistische paleizen. Zo kunnen de grote verschillen in kwaliteit - en wellicht ook de kost
baarheid - van representatief meubilair in de woningen van Herculaneum en Pompeii worden 
verklaard; deze meubels zijn een afspiegeling van de status van de patronus. Als uitzondering op 
de representatieve functie van de mobilia zou de met brons of ijzer beslagen geldkist in het atrium 
kunnen worden opgevat. Ook dit meubel kan echter als representatief, als pronkmeubel, worden 
geduid. De omvang en de versiering ervan geven de bezoeker van het huis een indicatie over de 
rijkdom van de patronus, die op zijn beurt weer kan pronken met zijn 'rijkdom'. Ook representa
tief zijn de marmeren beelden en mobilia in tuinen en de bronzen zoals stommeknechten die soms 
in atria en vaker nog in triclinia zijn gevonden.888 Als voorbeeld uit Herculaneum kan de tuin 
van de Casa dei cervi dienen, waarvan de dispositie van beelden en tuinmeubilair door Tran Tam 
Tinh (1988, 98) is gereconstrueerd. De marmeren en bronzen meubels in de representatieve 
vertrekken waren in veel gevallen geen echt gebruiksmeubilair; ze kunnen het best worden opgevat 
als sculpturen. 

Cf. Wallace-Hadrill 1990, 171. 
Varrò, L. 5.125: Altera vasaria mensa erat lapidea quadrata oblonga una columella; vocabatur cartibulum. Haec in aedibus ad 
compluvium apud mullos me puero ponebatur et in ea et <cir>cum ea<m> aenea vasa: a gerendo cartibulum potest dictum. 
(Een tweede tafel voor vaatwerk was van steen, vierhoekig en langgerekt, met één steun, cartibulum geheten. Deze werd bij velen 
in huis bij het compluvium neergezet toen ik nog jong was met erop en eromheen bronzen vaatwerk: van gerere [dragen] is 
misschien de term cartibulum afgeleid.), cf. Gloss. 4.30.3 en id. 5.595.36. Het feit dat Varrò in de verleden tijd spreekt en het 
bovendien heeft over zijn jongenstijd, duidt er op dat deze tafel in de loop van de eerste eeuw v.Chr. als zodanig niet meer werd 
gebruikt. Het is dan ook niet juist de marmeren opvolger die louter representatief is, met de term cartibulum aan te duiden, 
hetgeen algemeen gebruikelijk is 
Voor stommeknechten cf. Moormann 1988A, 148-150 en afb. 5; Conticello/Varone 1990, 256-257, cat 180. 
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Marmeren en bronzen meubels worden vrijwel uitsluitend gevonden in atria en peristylia en 
in de daaraan grenzende, ernaar toe geopende vertrekken (alae, tablina, triclinia).889 Houten 
meubels komen in atria, peristylia en daarmee vergelijkbare pronkvertrekken bijna niet voor. 
Wellicht werden deze minder representatief geacht. Hieraan kan voor een deel ook een praktische 
oorzaak ten grondslag liggen. Hout is niet bestand tegen regen en vocht in deze relatief open 
ruimtes.890 In de eetkamers van huizen van de hoogste klassen stonden weliswaar houten bedden, 
maar doordat deze waren bedekt met beddegoed, vielen slechts kleine delen ervan in het oog, 
vooral de poten en de filiera, elementen die meestal waren voorzien van bronzen applieken. De 
kostbaarheid van houten meubels lijkt daarom niet zozeer te zitten in het basismateriaal hout, maar 
meer in de toevoeging van andere materialen.891 De tafel was wellicht steeds van hout - zelfs in 
de kostbaarste eetkamers - om deze gemakkelijk te kunnen verplaatsen. 

Een aantal meubels in Herculaneum waarvan de vondstomstandigheden bekend zijn, stamt uit 
kleinere woningen met weinig of geen Openbare' vertrekken met representatieve functie zoals in 
§ 5.2 is beschreven. Zelden zijn hier eenduidige uitspraken te doen over het gebruik van vertrek
ken, omdat zij door de beperkt beschikbare ruimte in de woning meestal op verschillende 
momenten van de dag werden gebruikt voor diverse activiteiten. Dit is bijvoorbeeld af te leiden uit 
de vondsten in beide appartementen van de Casa a graticcio, die duiden op meer dan één functie in 
elk vertrek.892 Slechts in enkele gevallen hadden statische vertrekken wellicht maar één enkele 
functie, zoals vier eetkamers,893 alle in wooneenheden met een relatief grote omvang, die het 
toeliet deze kamers alleen hiervoor te gebruiken. In twee hiervan zijn resten van bedden met brons
beslag gevonden. Voor vertrek 19 van de Casa dell'alcova is dit niet duidelijk, omdat de bedde-
poten niet in de opgravingsverslagen worden beschreven. Het bed in de Casa del mobilio carboniz
zato (cat.nr. 7) onderscheidt zich - ondanks het feit dat het geheel van hout is - van de overige 
door de zorg die aan de uitvoering is besteed. 

In enkele kleine huizen in Herculaneum, waarvan bijna de volledige inventaris bekend is, 
hebben relatief veel houten meubels gestaan. We zien dit ook hier het duidelijkst in de Casa a 
graticcio, waar verschillende kasten en bedden de kamers vulden. In de grotere huizen was wel 
veel meubilair, maar het viel minder op dat in sommige vertrekken veel houten meubels stonden. 
Deze waren als het ware verborgen in privé- en dienstvertrekken, de meer statische vertrekken. 
Dynamische vertrekken als atria, peristylia, hallen en hoven waren in deze grote huizen relatief 
leeg, hetgeen archeologen heeft misleid. Het algemene idee is dat de Romeinse woning opvallend 
schaars bemeubeld was.894 De vondsten van houten meubels in Herculaneum hebben aangetoond 
dat dit idee althans voor het opgegraven deel van deze stad alleen opgaat voor de representatieve 
vertrekken in de grotere woningen.895 De meer intieme vertrekken van woningen in Herculaneum 
waren juist volgestouwd, en dit gaat op voor de woningen van alle lagen van de bevolking. 
Hetzelfde geldt voor Pompeii en misschien is het zelfs een algemeen kenmerk van de inrichting 
van de Romeinse woning. De bestaande opvatting dat de gehele woning schaars gemeubileerd was, 
moet daarom worden genuanceerd. Kleine wooneenheden zonder representatieve ruimtes bevatten 
veel houten meubilair in alle vertrekken, in grotere wooneenheden is daarentegen een scheiding 
waar te nemen: hier stond veel houten meubilair in de meer statische privé- en dienstvertrekken en 

Dwyer 1979, 64. 
Cf. ook Pernice 1932, 1 
Cf. Eames 1977, 230, die ditzelfde fenomeen constateert bij middeleeuwse meubels. 
Clarke (1991, 257) karakteriseert het huis dan ook als: 'a cheap high-density tenement'. 
Kamer 8 van de Casa del mobilio carbonizzato; kamer 11 van de Casa dell'atrio corinzio; kamer 19 van de Casa dell'alcova; 
kamer 7 van de Casa di Nettuno ed Anfitrite. 
Cf recentelijk: Veyne 1985, 303 
Zie hiervoor § 1.3. Hieraan kunnen nog worden toegevoegd: Overbeck/Mau 1884, 423: 'Es ist nämlich eine Tatsache, dass der 
Hausrath der Alten ungleich einfacher und weniger mannigfaltig war, als das unsere, indem namentlich die vielerlei Schränken 
und Commoden, die unter wechselnden Namen und Bestimmungen unsere Häusern füllen, als Mobilien fast ganz fehlen, und 
entweder durch eingetieften oder angehängte Wandschränke oder durch kofferartige Kasten ersetzt wurden.' Blümner 1885, 29: 
'Einige Sitzmöbel, Ruhelager und Betten, Tische und etwa daneben noch in bescheidenen Dimensionen sich haltende Truhen oder 
Kasten, das macht das Mobiliar des Griechen wie des Römers aus.' Cf. Maiuri 1932A, 420; Mastroroberto 1992, 145. 
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bijna geen in de dynamische representatieve vertrekken. Anders dan tegenwoordig het geval is, 
werden de representatieve vertrekken in grote Romeinse woningen niet geleed door houten 
meubels, maar door de decoraties van wanden en vloeren. Ook dit is een kenmerk dat niet alleen 
in Herculaneum, maar ook in Pompeii is te constateren en dat wellicht als een meer algemene 
karakteristiek van Romeinse woningen kan worden beschouwd. De marmeren en bronzen meubels 
vormden de verdere aankleding van die representatieve vertrekken en zijn daarin, zoals reeds is 
gezegd, het best op te vatten als sculpturen; ze hadden geen echte gebruiksfunctie. Daarom waren 
houten meubels niet uit te wisselen met marmeren: houten gebruiksmeubilair was in alle woon
eenheden nodig. 

Nu gebleken is dat houten meubels in aantal toenemen naar de meer intieme vertrekken van 
het huis toe en bijna nooit deel uitmaken van representatieve vertrekken, wordt duidelijk dat 
meubilair van dit materiaal op zich meestal geen statussymbool was. Wat voor functie hadden 
houten meubels dan wel? In de archeologische literatuur bestaat algemeen het idee dat houten 
meubels in Romeinse woningen louter utilitair huisraad waren en daarom alleen daar werden neer
gezet waar ze werkelijk nodig waren. Dikwijls dienden ze inderdaad praktische, alledaagse behoef
ten en was hun vorm aan die gebruiksfunctie aangepast. Hoe is het echter te verklaren dat in 
intieme kamers op de eerste verdieping van woningen in Herculaneum soms fraaie en met zorg 
uitgevoerde huisaltaren stonden? Een dergelijk meubel was niet bedoeld om mee te pronken, maar 
er werd veel zorg aan besteed uit piëteit voor de goden. Het begrip 'utilitair' meubilair als aandui
ding voor Romeinse houten meubels is daarom te beperkt; beter is het te spreken van 'functioneel' 
meubilair, omdat de functie van een meubel ook in de Romeinse tijd in belangrijke mate bepalend 
was voor de vorm ervan. 

5.8 Conclusie 

De tegenstelling propria-communia die Vitruvius (6.5.1-3) geeft wanneer hij de indeling van 
Romeinse woningen bespreekt in combinatie met hun functie, gaat alleen op bij de grote woon
eenheden, waar representatieve vertrekken een relatief groter oppervlak innemen dan de privé-
vertrekken met een intiemer karakter. Op het eerste gezicht zijn de gangbare theorieën over de 
domus en de geleding van Romeinse huizen in Herculaneum niet bruikbaar, omdat veel huizen 
afwijken van de vormen die meestal als standaard wordt genomen: het atriumhuis en het atrium-
peristyliumhuis. Veel van de kleinere wooneenheden in deze stad behoren tot de groep waarover 
Vitruvius zich alleen in negatieve bewoordingen uitlaat. Daarom is er in dit hoofdstuk voor 
gekozen in de woningen te Herculaneum statische en dynamische vertrekken te onderscheiden, een 
indeling die bij alle huistypen opgaat. Houten meubels blijken vooral de statische vertrekken te 
hebben gevuld. 

De conclusie ten aanzien van het gebruik van houten meubilair in Herculaneum is dat dit in 
een vertrek bijna nooit werd geplaatst om de maatschappelijke status van de eigenaar te tonen, in 
tegenstelling tot marmeren en bronzen meubels. Een uitzondering hierop vormen eetkamertafels die 
- hoewel siermeubels - uit praktische overwegingen van hout waren om ze gemakkelijk te kunnen 
verplaatsen. De pietas jegens de goden was er de oorzaak van dat aan het uiterlijk van huisaltaren 
veel zorg werd besteed. De meeste houten meubels waren echter van praktische betekenis in het 
dagelijks leven van de Herculanensische bevolking. 

148 



CATALOGUS 

HOUTEN MEUBELS IN HERCULANEUM 

De catalogus omvat alle geconserveerde houten meubels uit Herculaneum die zich in situ of in het magazijn 
van de opgraving bevinden. Het is onwaarschijnlijk dat elders nog houten meubels uit Herculaneum zijn 
opgeborgen. Het eerst zou men deze zoeken in het Museo Nazionale te Napels, maar originele meubels zijn 
daar niet aanwezig; de houten stukken die er staan opgesteld, zijn moderne reconstructies. Elders zijn 
evenmin houten meubels uit Herculaneum terechtgekomen. Wél zijn losse applieken van bedden en kisten uit 
deze stad in verschillende museumcollecties opgenomen; deze blijven hier echter buiten beschouwing (zie 
hiervoor ook § 2.1). 

Elk catalogusnummer volgt een vast beschrijvingsmodel, opgebouwd uit een aantal categorieën met een 
eigen code. Als een categorie niet van toepassing is, ontbreekt de code in de tekst. Dit beschrijvingsmodel 
wordt hieronder gegeven. 

In de catalogus wordt uitgegaan van de situatie aan het einde van 1990. Het is mogelijk dat zich 
sindsdien veranderingen hebben voorgedaan. Alleen wanneer deze wijzigingen ingrijpend zijn geweest 
(bijvoorbeeld nieuwe restauraties of reconstructies), zijn ze expliciet vermeld. In het algemeen is voor de 
periode na 1990 geen melding gemaakt van de steeds slechtere staat waarin de meubels verkeren. Vergelij
kingsmateriaal is niet opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar de behandeling van het betreffende meubel 
in hoofdstuk 3. 

Maten zijn meestal gegeven in millimeters, zoals voor meubilair tegenwoordig gebruikelijk is. Wanneer 
maten in centimeters staan aangeduid, konden ze niet exact worden vastgesteld. 

Ofschoon tijdens onderzoek van de afdeling Klassieke Archeologie van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen is gebleken dat de oriëntatie die A. Maiuri (1958, passim) geeft voor Herculaneum ten opzichte 
van de werkelijke noordpijl, onjuist is, zijn de bestaande aanduidingen van de windrichtingen gehandhaafd, 
om te voorkomen dat verwarring optreedt. 

De nummering van de vertrekken is overgenomen uit de publikatie van Maiuri (1958). Voor een platte
grond van de Casa del colonnato tuscanico zij verwezen naar de publikatie van het huis door M.G. Cernili 
Irelli (1974, fig. 1). Een plattegrond van de Collegio degli Augustali vindt men bij G. Guadagno 1983, 163. 

Wanneer in de catalogus wordt verwezen naar de opgravingsverslagen, kunnen deze worden nageslagen 
in appendix 1, bij de betreffende data. Een enkele keer wordt verwezen naar het kaartsysteem in het Magaz
zino Archeologico van de opgraving waarin de vondsten kort beschreven zijn; dit is aangeduid met: Schede. 

In de catalogus worden de volgende afkortingen gebruikt: 

inv. = inventarisnummer 
(1.) = links 
(r.) = rechts 
(o.) = onder 
(b.) = boven 
(v.) = voor 
(a.) = achter 
(m.) = midden 
H. = hoogte 
L. = lengte 
B. = breedte 
D. = diepte 
Diam. = diameter 
max. = maximaal/maximale 
min. = minimaal/minimale 
cons. = geconserveerd 
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BESCHRIJVINGSMODEL 

BENAMING; VERWIJZING NAAR FOTO EN / OF TEKENING 

2. EXTERNE OMSTANDIGHEDEN 

2.1. Vindplaats 
2.1.1. Nummer en eventuele naam van het gebouw 
2.1.2. Nummer van het vertrek met bronvermelding en windrichting van de wand waartegen het meubel 

is aangetroffen 
2.1.3. Functie van het vertrek 

2.2. Datum vondst 

2.3. Bijzonderheden in verband met de vondstomstandigheden (bijvoorbeeld andere vondsten) 
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3.1. Huidige verblijfplaats en inventarisnummer (indien bekend) 

3.2. Gedetailleerde beschrijving 

3.3. 
3.3.1. 
3.3.2. 
3.3.3. 
3.3.4. 

3.4. 
3.4.1. 
3.4.2. 

3.5. 
3.5.1. 
3.5.2. 

Techniek 
Materiaal (met determinatie) 
Oorspronkelijke behandeling 
Elementen in materialen anders dan hout 
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Moderne reconstructie 
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Hoofdmaten 
Detailmaten 
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BEDDEN 

1 

1. HOUTEN BED MET BRONZEN ELEMENTEN, aft. 33-36. 

2.1.1. III 11, Casa del tramezzo di legno. 

2.1.2. Vertrek 4 (Maiuri 1958, 208 fig. 162); zuidwand. 

2.1.3. Slaapvertrek. 

2.2. 27^4-1928. 

2.3. Het vertrek ligt aan de zuidzijde van het atrium, heeft een vloer in opus signinum, wanden met een 
zwarte sokkel en een monochroom zwarte paneeldecoratie in de hoofdzone (centrale aedicula en 
dierfiguren), in de derde stijl. Het vertrek heeft geen ramen en had een afsluitbare deur in de 
noordwand. Tot de inventaris behoren voorts bronzen beeldjes, een gewicht, voorwerpen van terra
cotta en brons en bonen. 

3.1. In situ. Inv.nr. van een deel van het achterboord: E 392. 

3.2. Van de vier poten van het bed is slechts de rechter voorpoot grotendeels bewaard gebleven 
(aft. 34). Deze bestaat uit een moderne ronde houten kem om een metalen pen, waaromheen 
antieke bronzen elementen zijn aangebracht. Van deze bronzen elementen heeft het onderste (de 
basis) een rechthoekig grondoppervlak, terwijl de zijkanten geprofileerd zijn in de vorm van twee 
tegen elkaar geplaatste gestileerde roofdierklauwen. Aan de voorzijde is deze basis gesloten, terwijl 
de achterzijde open is. Een rond gat in de bovenzijde diende voor het inlaten van de ronde metalen 
pen die het raamwerk ondersteunde. Boven de basis zijn in totaal vijf ronde elementen met 
verschillende vorm geplaatst. 

Oorspronkelijk waren de poten aan de korte kanten van het bed paarsgewijs onderling ver
bonden. Daarvoor waren houten latten in de naar binnen gerichte, open zijden van de pootbases 
geschoven. Aan de rechterzijde van het bed zijn van een van deze latten nog resten bewaard 
gebleven. Aan de beide zijkanten is deze lat op dezelfde wijze geprofileerd als de bronzen poot
bases. Aan de bovenkant is de lat vlak. Van de linker voorpoot en de rechter achterpoot zijn frag
menten bewaard gebleven. De poten ondersteunden een rechthoekig raamwerk dat is opgebouwd 
uit een viertal balken. 

De achterbalk van het raamwerk neemt de gehele lengte van het bed in, terwijl de balk aan 
de voorkant tussen de beide balken in de breedte is geplaatst. De verschillende elementen van het 
raam zijn aan elkaar bevestigd met pen-en-gatverbindingen. Aan de voorkant van het raam zijn de 
hoeken verstevigd met bronzen stroken die tevens een decoratieve functie hadden (aft. 34, 35 F). 
Deze hebben een U-vorm met rechte hoeken en vallen om het hout heen. In de hoeken, waar de 
stroken zowel tegen de voorkant als de zijkanten van het bed zijn aangebracht, sluiten ze op elkaar 
aan, waarbij de stroken aan de voorzijde van het bed tot de hoek doorlopen. Het voorvlak van de 
stroken tegen de voorkant van het bed was oorspronkelijk voorzien van een decoratie, maar door 
corrosie is hiervan niets meer te zien. Wel zijn nog sporen zichtbaar van een kleine geprofileerde 
lijst die de overgang vormde tussen de randen van de stroken en de iets dieper gelegen decoratie. 
De boven- en onderkant van de stroken liggen op dezelfde hoogte als de boven- en onderkant van 
het bedraam. De stroken zijn dus in het hout ingebed. 

Ter ondersteuning van het matras was in het raamwerk een rooster van houten latten aange
bracht (rooster A). Dit bestond uit drie latten in de lengte- en negen in de breedterichting van het 
bed, zodat 40 openingen ontstonden van ca. 16.5 χ 15 cm. Aan de rechterkant is hiervan ongeveer 
een vierde deel bewaard gebleven, dat wil zeggen: de twee meest rechtse latten in de breedte- en 
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gedeelten van de latten in de lengterichting. Uit de resterende fragmenten is op te maken, dat de 
verbindingen in rooster A halfhoutse verbindingen zijn geweest. Langs de binnenzijde van het 
rechthoekig raamwerk zijn voorts de gaten bewaard gebleven waarin de verschillende elementen 
van rooster A bevestigd waren. Uit de vorm van deze gaten is op te maken dat ze deel hebben 
uitgemaakt van pen-en-gatverbindingen. In enkele gevallen zijn hier bovendien nog aanzetten van 
latten geconserveerd. Uit dit alles is de oorspronkelijke ligging van de elementen van rooster A te 
reconstrueren. 

Aan de onderkant werd rooster A versterkt door een tweede, eenvoudigere houten constructie, 
opgebouwd uit drie latten in de lengte- en twee in de breedterichting van het bed (rooster B). De 
latten in de breedte waren oorspronkelijk verbonden met het rechthoekig raam van het bed, terwijl 
de drie in de lengte de verbinding vormden tussen de twee in de breedte. De latten van rooster В 
zijn onderling bevestigd met pen-en-gatverbindigen. De verbindingen tussen de latten van rooster 
В in de breedterichting en de balken van het raam in de lengterichting worden doorsneden door 
het moderne metalen draagstel en zijn niet meer zichtbaar. Het moderne draagstel is er tevens de 
oorzaak van dat niet kan worden vastgesteld of rooster В in de hoeken door extra poten werd 
ondersteund. 

In de hoek rechts achter sluiten de resten van twee boorden op elkaar aan. Deze zijn langs de 
achter- en rechterrand van het bedraam aangebracht en staan boven op het raam (afb. 33 en 36). 
Het rechter zijboord loopt helemaal door tot in de hoek rechts achter, terwijl het achterboord daar 
op aansluit. De boorden zijn zonder extra versteviging op het raamwerk geplaatst en daarin niet 
ingelaten. Oorspronkelijk besloegen ze waarschijnlijk de gehele achterrand en rechter zijrand van 
het bed. Doordat het bed op verschillende plaatsen met metalen pennen in de achterwand van het 
vertrek is verankerd (modern), was bestudering van de achterkant niet mogelijk. Door de slechte 
staat van conservering zijn op beide boorden slechts enkele resten van een decoratie bewaard 
gebleven die wellicht afkomstig is van een ander bed (zie hieronder, code 3.4.2.). Langs de boven-
rand van beide loopt een smalle strook waarin een floraal motief is ingelegd (afb. 35 G). Het 
basismateriaal van de strook is brons, waarin in koper en waarschijnlijk zilver palmetten zijn inge
legd. De verschillende palmetten worden aan de onderkant verbonden door voluten in niëllo (het 
sterk vervuilde oppervlak van de stroken laat niet toe de materialen van het inlegwerk met zeker
heid te identificeren). Het inlegwerk wordt omkaderd door een smalle geprofileerde lijst van brons, 
die de overgang vormt tussen de decoratie die iets naar binnen ligt en de randen van de stroken. 

3.3.1. Hout, verkoold. Vijf monsters: raamwerk, lat voorzijde; rooster B; rooster A; rechter boord; lat 
tussen poten. Alle abies alba. 

3.3.3. Aan het houten bed is een aantal bronzen elementen toegevoegd: 
de bekleding van de poten; 
de verstevigingen op de beide hoeken aan de voorkant van het bedraam; 
een strook langs de bovenrand van de beide geconserveerde boorden waarin in koper, zilver 
en niëllo een floraal motief is ingelegd. 

3.3.4. Het is niet duidelijk hoe de poten aan het rechthoekig raamwerk bevestigd waren. Waarschijnlijk 
liep midden door de gedraaide pootelementen een verticale metalen staaf, rond in doorsnede. Het 
is niet te zien hoe deze staven in het raamwerk zijn ingelaten. De onderlinge bevestiging van de 
elementen van het rechthoekig raamwerk komt tot stand met pen-en-gatverbindingen. Zulke verbin
dingen zijn ook aangebracht op de punten waar rooster A verbonden is met het rechthoekig raam
werk, alsmede in rooster В daaronder. De elementen in rooster A zelf zijn onderling bevestigd met 
halfhoutse verbindingen. Door de moderne reconstructie zijn de oorspronkelijke verbindingen 
tussen rooster В en het rechthoekig raamwerk niet meer zichtbaar. Een lijmverbinding zou grote 
stevigheid gegeven hebben. Mogelijkerwijs bevonden zich onder rooster B, onder de uiteinden van 
de latten in de breedterichting, steunen die de constructie extra stevigheid gaven. Het is niet 
duidelijk hoe de boorden aan het rechthoekig raamwerk waren bevestigd. 

3.4.1. Van de oorspronkelijke poten ontbreekt de linker achterpoot. Van de linker voorpoot en de rechter 
achterpoot zijn gedraaide elementen verloren gegaan. De verticale metalen staven in de bewaarde 
poten alsook het hout er omheen lijken moderne toevoegingen te zijn die de oorspronkelijke 
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situatie nabootsen. Rooster A in het rechthoekig raamwerk is slechts voor ongeveer een kwart ge
conserveerd. De boorden zijn aan de randen afgebrokkeld en slechts voor een klein deel bewaard. 

3.4.2. Om de resten van het bed te ondersteunen is na de opgraving een metalen draagstel gebouwd. Dit 
bestaat uit vier poten en een raamwerk en is onder alle resten van het bed aangebracht. Bovendien 
is het bed met metalen pennen in de achterwand van het vertrek verankerd. In de inventarislijst 
van het Magazzino Archeologico te Herculaneum is een kaart opgenomen die verband houdt met 
dit bed. Het betreft inventarisnummer 392 op bladzijde 71-72. Hier staat: 'Data del reperto 
21-12-1928; Provenienza: IV cardine (Insula III); Oggetto: parte di letto rivestita di bronzo, lungo 
m. 1,00. Inserita nel letto ora nella casa del tramezzo di legno. Sottoscritto AL JL 6-6-84'. Het 
lijkt er op dat hiermee de versierde rand langs de bovenzijde van de boorden is bedoeld. Dit toege
voegde element is waarschijnlijk afkomstig van een bed dat gevonden is op de eerste verdieping 
van de Casa della fullonica (IV 5-7), waarvan verder niets bewaard is gebleven, en niet uit Insula 
III, zoals vermeld staat op de geciteerde kaart. Alle resten van het bed zijn ter conservering inge
smeerd met paraffine gemengd met koolstofpoeder. 

3.5.1. 

3.5.2. 

H. ca. 84 cm., L. 2206 mm., B. 1218 mm. 

POTEN 
L max basis 125 mm 
D basis 60 mm 
H max basis 55 mm 
Diam gat bovenkant basis 25 mm 
В max Iat in basts 109 mm 
H lat in basis 31 mm 
Diam max pootelementen 127 mm 
H (inclusief basis) 315 mm 

RAAMWERK 
H 45 mm 
L 2206 mm 
В 1218 mm 
В balken 120-130 mm 

BRONZEN STROKEN 
H 45 mm 
В 40 mm 
L voorzijde 456 mm (1 ) 
en 459 mm (г ) 
L zijkant 165 mm (1 ) 
en 176 mm (г) 
Dikte ca 5 mm 

ROOSTER А 
H latten 32 mm 
Positie latten lengterichting 
(van voor naar achter) 

1 284-380 mm , 
2 558-660 mm , 
3 825-920 mm 
(B 95-103 mm) 

Positie latten breedtenchting (van links naar rechts (1-7 zijn 
gereconstrueerd, 8 en 9 zijn geconserveerd) 
1 272-335 mm , 
2 474-532 mm , 
3 670-734 mm , 
4 868-930 mm, 
5 1065-1131 mm, 
6 1260-1332 mm, 
7 1458-1522 mm , 
8 1655-1728 mm , 
9 1860-1928 mm, 
(B 58-73 mm ) 

ROOSTER В 
H circa 38 mm 
Positie latten breedtenchting (van links naar rechts) 
1 525-590 mm (v ), 

534-600 mm (a), 
2 1618-1691 mm (v ), 

1605-1678 mm (a) 

Positie latten lengterichting (van voor naar achter) 
1 307-387 mm (1 ), 

305-380 mm (r ), 
2 569-645 mm (1 ) 

568-645 mm (r ). 
3 825-900 mm (1) 

828-907 mm (r ) 

BOORDEN 
H ca 48 cm , 
Dikte 23-25 mm 
L max cons ca 85 cm (achterboord) en 91 cm (zijboord) 
H stroken met inlegwerk 37 mm 

Zie appendix 1, 27-4-1928 en 21-12-1928. 
Inventario del Magazzino Archeologico: pag. 71-72, numero d'inventario 392. 

5. Maiun 1958, 214; Brion 1965, 114 fig. 55 (foutief bijschrift: 'Maison du mobilier carbonisé. Lit 
en bois'); Boube-Piccot 1975, 374 nr. A 77; Gore 1984, 592; Deiss 1985, 88 met afb. en 109; 
Faust 1989, 173 Kat. 124; Mols 1991-1992, 36 fig. 8 en 37; De Kind 1992, 142; Mols 1993, 490-
491 en 495 tav. CX, 2. 
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2 

1. HOUTEN BED, afb. 37-42. 

2.1.1. Ill 13, Casa a graticcio. 

2.1.2. Eerste verdieping, vertrek Ν. 5 (Maiuri 1958, 416 fig. 354); westwand. 

2.1.3. Slaapvertrek, wellicht in combinatie met woonvertrek. 

2.2. November 1928. 

2.3. Het bed is aangetroffen langs de westwand van het vertrek tussen twee muurdammen die licht naar 
voren uitsteken. Zoals uit de opmerkingen van Maiuri (1958, 419) is op te maken, zijn voorts in 
dit vertrek de volgende belangrijke vondsten gedaan: een kinderbed (zie cat.nr. 3), een dak van een 
aedicula (zie cat.nr. 27), een houten sculptuur, en twee stuks vaatwerk van brons en terracotta. De 
opgravingsverslagen vermelden tussen 9 en 19 november 1928 nog de vondst van een groot aantal 
bronzen beeldjes en stukjes glaspasta. Op grond van de twee bedden heeft Maiuri (1958, 419) het 
vertrek de enigszins verwarrende naam biclinium in de betekenis van slaapvertrek gegeven (zie 
§ 3.2.2). Het vertrek heeft een vierdestijls-paneeldecoratie en een brede opening naar het oosten. 
Scatozza Höricht (1989, 31 en 87, cat. 11 en 192, resp. inv. E 306 en E 359) heeft de stukjes glas
pasta opgenomen in haar catalogus. 

3.1. Het bed staat langs de zuidwand van het vertrek waarin het is gevonden. 

3.2. De basis van het bed wordt gevormd door een rechthoekig raamwerk. Dit raam bestaat uit vier 
balken, waarvan de balken in de lengterichting de volledige lengte van het bed innemen. De bal
ken in de breedterichting vallen hiertussen en zijn ingelaten met pen-en-gatverbindingen. 

In het raam bevond zich oorspronkelijk een soort lattenbodem (rooster A), die was op
gebouwd uit drie latten in de lengte- en zeven in de breedterichting van het bed. Van dit rooster A 
zijn slechts fragmenten bewaard gebleven, welke het toelaten rooster A volledig te reconstrueren. 
Gezien vanaf de voorzijde van het bed is namelijk de achterste lat van rooster A in de lengte met 
uitsparingen voor halfhoutse verbindingen volledig bewaard gebleven, alsmede een fragment van 
de middelste (zie hieronder, code 3.4.2.). Bovendien zijn langs de binnenzijde van het rechthoekig 
raam uitsparingen bewaard gebleven die deel hebben uitgemaakt van de pen-en-gatverbindingen 
tussen de elementen van rooster A en het rechthoekig raamwerk. De verschillende elementen van 
rooster A waren onderling bevestigd met halfhoutse verbindingen, waarin de latten in de breedte
richting die in de lengterichting bovenlangs kruisten. 

In het midden van het bed was onder rooster A ter versteviging een rekvormige constructie 
aangebracht (rooster B). Deze bestond uit twee balkjes in de breedterichting van het bed met daar
tussen drie dwarsbalkjes die deze met elkaar verbonden. De twee balkjes in de breedterichting zijn 
in hun geheel bewaard. Van de drie in de lengterichting zijn de aanzetten geconserveerd. Hierdoor 
is het mogelijk ook dit element van het bed te reconstrueren. In rooster В zijn uitsluitend pen-en-
gatverbindingen gebruikt. De verbindingen tussen rooster В en het rechthoekig raam zijn doorsne
den door het moderne metalen draagstel en zijn daarom niet meer zichtbaar. De verschillende 
onderdelen van rooster В vielen nagenoeg samen met enkele elementen van rooster A erboven. 

Op het rechthoekig raam waren oorspronkelijk langs de linker- en achterrand boorden 
geplaatst. Hiervan is weinig bewaard gebleven, waardoor de oorspronkelijke hoogte niet te recon
strueren is. Het linker zijboord liep door tot aan de achterrand van het bed, het achterboord sloot 
hier koud op aan. Het zijboord lijkt samengesteld te zijn uit twee panelen met een verticale 
scheiding tussen beide elementen Om de boorden op het raam te kunnen bevestigen is in het raam 
een uitsparing gemaakt langs de uiterste linker- en achterrand. Ter versteviging zijn vóór de 
boorden geprofileerde lijsten geplaatst die grotendeels zijn geconserveerd. In de hoek links achter 
sluiten deze lijsten in verstek op elkaar aan. 
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1. Hout, verkoold. Vijf monsters: raamwerk, lat voorzijde; rooster A; rooster B; profiellijst langs 
linkerboord; linkerboord. Alle abies alba. 

4. Voor de onderlinge bevestiging van de verschillende elementen van het rechthoekig raam en van 
die van rooster B, alsook voor de verbindingen tussen rooster A en het rechthoekig raam zijn 
pen-en-gatverbindingen gebruikt. De verbindingen tussen rooster В en het rechthoekig raam zijn 
door het moderne metalen draagstel doorsneden en daarom niet meer zichtbaar. Alle elementen 
van rooster A zijn onderling bevestigd met halfhoutse verbindingen. De boorden zijn enigszins in 
het raam ingelaten en verstevigd door een geprofileerde lijst, die is aangebracht in de hoek tussen 
het rechthoekig raam en de boorden. 

1. Veel elementen van het bed ontbreken. De poten zijn volledig verdwenen. Van het rooster В zijn 
slechts de balkjes in de breedte van het bed en aanzetten van de balkjes in de lengte geconser
veerd. In het rooster A hierboven ontbreken de twee voorste latten in de lengte van het bed vrijwel 
geheel. In de breedterichting zijn alle zeven latten van rooster A verdwenen. Omdat echter in vele 
gevallen aanzetten van balken dan wel gaten van verbindingen bewaard zijn gebleven, is een volle
dige reconstructie van het raamwerk met de roosters A en В mogelijk (afb. 38). Van de boorden 
zijn slechts fragmenten geconserveerd, waardoor de plaats waar ze gezeten hebben, wel is vast te 
stellen, de oorspronkelijke hoogte ervan niet. 

2. Door de opgravers is ter versteviging onder alle elementen die bewaard zijn gebleven, een metalen 
draagstel aangebracht. Tot dit draagstel behoren ook de vier poten waarop het bed nu rust. Ter 
conservering zijn de houtresten ingesmeerd met paraffine met koolstof. Bij de reconstructie van 
rooster A is wellicht een fout gemaakt. Aan de rechterkant van het bed is in de lengterichting een 
gedeelte (ca. 50 cm.) van de middelste balk van rooster A gereconstrueerd (afb. 42). Ten onrechte 
is het bovenvlak hiervan overal even hoog gemaakt als het bovenvlak van het rechthoekig raam. 
Men heeft dus geen ruimte overgelaten voor de halfhoutse verbinding met een lat van rooster A in 
de breedte van het bed. Deze moet er oorspronkelijk wel zijn geweest, hetgeen blijkt uit de resten 
van inkepingen voor halfhoutse verbindingen in de binnenrand van het rechthoekig raam. Bij 
nadere bestudering blijkt het genoemde gedeelte uit drie losse elementen te bestaan. Het middelste 
en misschien ook wel het linker element zijn ten onrechte op deze plaats terechtgekomen. 

1. H. max. cons. 365 mm., L. 2105 mm., В. 1110 mm. (1.) en 1105 mm. (г.). 

RAAMWERK 
H. 50 mm. 
L. 2105 mm. 
В links 1110 mm. 
В. rechts 1105 mm. 
В balken 120-130 mm. 

ROOSTER A 
H. 50 mm. 
L. gaten aan binnenzijde raam- ca 80 mm. 
H gaten aan binnenzijde raam: ca. 15 mm. 
Ligging gaten in het rechthoekig raamwerk 
gezien vanaf de bovenzijde' 15-30 mm. 
D. inkepingen voor pen-en-gatverbindingen in de 
achterbalk van het raamwerk: ca. 2 cm. 
D. inkepingen voor halfhoutse verbindingen in de 
geconserveerde balk van het rooster: 25 mm. 

Oorspronkelijke positie elementen lengterichting 
(van voor naar achter, 11 en 2 1. zijn gerecon
strueerd uit de inkepingen in het raam)' 
1. 270-360 mm. (1.); 

284-361 mm. (г.); 
2. 520-598 mm. (1.); 

530-605 mm. (г.); 

3. 754-839 mm. (1.), 
745-831 mm. (г.). 

(В 75-90 mm.) 
H. 45 mm. 
Uitsparingen voor halfhoutse verbindingen in geconserveerde 
lat 3: L. 9 cm; H. 1,5 cm. 
Oorspronkelijke positie elementen breedterichting (van links 
naar rechts): 
1. 271-360 mm.; 
2. 524-617 mm.; 
3. 773-858 mm.; 
4. 1015-1105 mm; 
5. (onleesbaar)- 1353 mm.; 
6 1506-1592 mm, 
7. 1750-1839 mm.; 
(B. 86-93 mm.). 

ROOSTER В 
Positie elementen in breedterichting (van rechts naar links): 
1. 519-600 mm; 
2 1500-1585 mm. 
Positie elementen in lengterichting (van voor naar achter): 
1.275-351 mm.; 
2. 512-582 mm.; 
3. 749-835 mm. 

155 



H. 45 mm. H. max. 28 cm. 
Verticale scheiding linkerboord (van voor af) op 610 mm. 

BOORDEN Geprofileerde lijsten: H 80 mm.; В. 53 mm. 
Dikte 20 mm.; Uitsparing bovenzijde balk raam- H. 10 mm.; B. 75 mm. 

4. Zie appendix 1: Descrizione di ambienti van 23-2-1929. 

5. Maiuri 1932, 64; Maiuri 1958, 419 en tav. XXXVI; Maiuri 1964, 31; Packer 1975, 141; De Vos/ 
De Vos 1982, 270; Faust 1989, 173 Kat. 125; Clarke 1991, 259 en 262 fig. 161; De Kind 1992, 
151. 

3 

1. HOUTEN KINDERBED, afb. 43-45. 

2.1.1. III 13, Casa a graticcio. 

2.1.2. Eerste verdieping, vertrek N.5 (Maiuri 1958, 416 fig. 354); zuidwand. 

2.1.3. Slaapvertrek, wellicht in combinatie met woonvertrek. 

2.2. November 1928. 

2.3. Zie cat.nr. 2, code 2.3. 

3.1. Magazzino archeologico, Herculaneum. 

3.2. Het bedje staat op twee eenvoudige steunen in de vorm van balkjes. Omdat het moderne metalen 
draagstel de oorspronkelijke verbindingen tussen de steunen en de rest van het bed doorsnijdt, is 
niet te controleren of de steunen bij de reconstructie op de juiste plaats zijn teruggezet. Beide 
steunen namen waarschijnlijk de gehele breedte van het bed in. 

Op de steunen ligt een rechthoekige bodemplaat, die oorspronkelijk geheel gesloten was. 
Momenteel zit er een groot gat in. De plaat is waarschijnlijk samengesteld uit zeven aan elkaar 
gelijmde planken. Op de bovenzijde van de plaat was parallel aan de rand een vlakke lijst aange
bracht die daar enigszins in verzonken was. Van deze lijst is ongeveer de helft geconserveerd. 
Waar ze verdwenen is, is de oorspronkelijke positie nog wel te zien, omdat de inkeping in het 
paneel bewaard is gebleven. De lijst diende om het matras op zijn plaats te houden. Op de bodem 
stonden oorspronkelijk tenminste vier ronde steunen, waarvan er zich nog één in situ bevindt. Deze 
staat in de hoek rechts achter, aan twee kanten op gelijke afstand uit de rand van het paneel. Zeker 
is dat in elke hoek een dergelijke steun heeft gestaan. Op de beide hoeken aan de voorzijde van 
het bedje ontbreken metalen reconstructiepennen ter vervanging van de steunen, zoals deze wel in 
de hoek links achter en in het midden van de lange zijden zijn aangebracht. Het is bovendien 
nagenoeg zeker dat hier na de ontdekking nog twee steunen zijn teruggeplaatst: fragmenten 
daarvan worden namelijk los van het bedje in het magazijn te Herculaneum bewaard. Beide zijn in 
twee stukken van elk ca. 12 cm. gebroken. Door de fragmenten heen blijkt in de lengte ter verste
viging een moderne metalen staaf te zijn aangebracht. Misschien hebben ook midden op de lange 
zijden identieke ronde steunen gestaan. Sporen hiervan lijken zich te bevinden aan de achterzijde 
van het bedje op het bodempaneel. De steunen waren door middel van pen-en-gatverbindingen in 
het paneel bevestigd. 

Boven op de steunen is een rechthoekig raam geplaatst van vier balkjes. De buitenste recht
hoek ervan komt qua maten overeen met de buitenmaten van het paneel eronder. De steunen 
waren met pen-en-gatverbindingen in dit raam bevestigd. Van de vier balken waaruit het raam is 
opgebouwd, nemen er twee de volledige lengte van het bedje in. De twee aan de korte kanten 
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vallen daar tussenin en zijn er door pen-en-gatverbindingen in bevestigd. Aan de bovenzijde is de 
naar buiten gekeerde rand van het raam enigszins geprofileerd. 

3.3.1. Hout, verkoold. Eén monster: verhoogde rand op paneel onder = abies alba. 

3.3.4. De bodem van het bedje wordt gevormd door zeven planken die met elkaar in de lengterichting 
vlak, dus zonder verbinding, zijn verlijmd. Aan de bovenkant van dit paneel is een smalle houten 
lijst ingelaten, die waarschijnlijk ook met lijm aan het paneel is gehecht. In de hoeken sluiten de 
verschillende elementen van de lijst, doordat ze in verstek zijn gezaagd, op elkaar aan. De verbin
dingen van de steunen met de bovenste en onderste rechthoek van het bed waren pen-en-gatver
bindingen. Een soortgelijke verbinding is ook gebruikt om de verschillende elementen van de 
bovenste rechthoek onderling te bevestigen. De steunen onder het bed waren oorspronkelijk 
waarschijnlijk met het bodempaneel verlijmd. 

3.4.1. Aan het bed ontbreken: 
delen van de steunen onder het bed; 
een groot gedeelte van de bodemplaat en de daarin ingelaten lijsten; 
tenminste drie en waarschijnlijk vijf steunen tussen de onderste en bovenste rechthoek; 
kleine fragmenten uit de bovenste rechthoek. 

3.4.2. Om de resten van dit bed in hun oorspronkelijke positie te kunnen plaatsen, is door de restaurateur 
een metalen draagstel gemaakt. Dit doorsnijdt de oorspronkelijke verbindingen tussen de poten en 
de bodemplaat, alsmede die tussen de geconserveerde steun en de bovenste rechthoek. De resten 
van het bed zijn ter conservering ingesmeerd met paraffine met koolstofpoeder. 

3.5.1. H. 335, L. 1201, B. 702 (bij de hoogtemaat zijn noodgedwongen ook de ijzeren stroken van het 
moderne draagstel opgenomen). 

3.5.2. 
STEUNEN 
H max. 6 cm. 
L. gereconstrueerd 335 mm. 
Positie vanuit linkerkant bed· 
1 200-284 mm (v.), 205-280 mm. (a.), 
2. ca. 92-100 cm. 

PANEEL 
H. 20 mm. 
L. 1201 mm. 
B. 702 mm. 

LIJST OP PANEEL 
H. 17 mm. (12 mm uitstekend boven paneel; 
5 mm. ingelaten). 

B. 18 mm. 
Positie lijst vanaf rand paneel: 58 mm. (aan alle zijden) 

RONDE STEUN 
Diam. steun: ca. 45 mm. 
Ligging: 1 cm. uit randen bodempaneel. 
Positie ronde steunen in achterzijde (van links naar rechts): 
578-622 mm. 
H. steunen. 272 mm. 

RECHTHOEKIG RAAM BOVEN 
H. balken: 38. mm. 
В balken: 81 mm. 
Profiel: H. ca. 6 mm ; B. ca. 12 mm. 

4. 

5. 

Zie appendix 1: Descrizione di ambienti van 23-2-1929. 

Maturi 1932, 64; Maturi 1958, 419 en tav. XXXVI; Maturi 1964, 31; Packer 1975, 141; De Vos/ 
De Vos 1982, 270; Clarke 1991, 259; De Kind 1992, 151. 

4 

ι. 

2.1.1. 

HOUTEN BED, afb. 46-47. 

Ill 14, Casa a graticcio. 
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2.1.2. Eerste verdieping, vertrek N.l. (Maiuri 1958, 416 fig. 354); oostwand. 

2.1.3. Slaapvertrek. 

2.2. Begin 1928, vermoedelijk tussen 10 en 20 februari. 

2.3. Behalve het bed zijn in hetzelfde vertrek een kleine muurkast (zie cat.nr. 35) en een marmeren 
tafel op één steun (inventarisnummer E 190; Maiuri 1958, 417) gevonden. De lengte van het bed 
valt ongeveer samen met de breedte van het vertrek aan de oostzijde. Het vertrek werd schaars 
verlicht via een klein raam in de zuidwand, uitkomend op het atrium van de Casa dell'erma di 
bronzo en had een deur in de noordwand. De vloer was van opus signinum en de wanden hebben 
een monochroom rode, vierdestijls-paneeldecoratie met centrale aedicula en chimaerae. 

3.1. In situ. 

3.2. De basis van het bed wordt gevormd door een rechthoekig raamwerk. Dit is opgebouwd uit vier 
balken, waarvan de twee aan de voor- en achterkant de volledige lengte van het bed innemen, 
terwijl de balken aan de korte kanten van het bed hier tussenin zijn geplaatst. De balken zijn met 
pen-en-gatverbindingen onderling verbonden. Hiervan is in de hoek rechts achter de pen te onder
scheiden, omdat op deze plaats een klein gedeelte van de balk in de lengterichting is verdwenen. 

Ter versteviging van het rechthoekig raam en ter ondersteuning van het matras is er binnenin 
een hekvormige constructie aangebracht (rooster B). Het bovenvlak van dit rooster В ligt op 
dezelfde hoogte als het ondervlak van het rechthoekig raam. Rooster В is opgebouwd uit twee 
balkjes in de breedterichting van het bed die met elkaar zijn verbonden door drie balkjes in de 
lengterichting. De balkjes zijn onderling met pen-en-gatverbindingen bevestigd. De verbindingen 
tussen rooster В en het rechthoekig raam zijn niet meer zichtbaar, omdat het moderne metalen 
draagstel ze heeft doorsneden. Daarom is ook niet vast te stellen of rooster В door de restaurateurs 
wel op de juiste plaats is teruggezet. 

Hoewel van boorden geen enkel spoor bewaard is gebleven, zijn op een oude foto, venmoede-
lijk gemaakt in 1928, aan de rechterkant van het bed nog resten van een achterboord zichtbaar (zie 
Maiuri 1958, 417 fig. 355; Soprintendenza Archeologica di Pompei, Archivio Fotografico Neg. 
E/C 65). 

3.3.1. Hout, verkoold. Drie monsters: raamwerk, lat voorzijde; rooster B; raamwerk lat achterzijde. Alle 
abies alba. 

3.3.4. Bij het bed is nagenoeg uitsluitend gebruik gemaakt van pen-en-gatverbindingen. De oorspronke
lijke verbindingen tussen rooster В en het rechthoekig raam van het bed zijn niet meer te zien. 

3.4.1. Aan het bed ontbreken de poten en een achterboord. In de hoek rechts achter is een klein gedeelte 
van het rechthoekig raamwerk verdwenen. 

3.4.2. Om het bed te ondersteunen is door de restaurateurs een metalen draagstel gebouwd (H. 295 mm.). 
Dit rust op vier poten die onder rooster В staan en ondersteunt alle resten van het bed. Het 
moderne draagstel doorsnijdt de verbinding tussen het raam en rooster B. Ter conservering is het 
bed bedekt met een laag paraffine waarin koolstof is gemengd. 

3.5.1. H. raam max. cons. ca. 95 mm., L. 2038 mm., B. 1254 mm. (1.) en 1252 mm. (г.). 

3.5.2. 
RAAMWERK В 101 mm (ν ), 103 mm (a ), 104 mm (1 ) en 108 mm (r ) 
L 2038 mm 
В 1254 mm (1 ) en 1252 mm (r) ROOSTER В 
Balken Positie balkjes breedtenchting 
Η 48 mm (ν ), 46 mm (a ), 45 mm (1 ) 1 483-560 mm (v ), 
en 48 mm (r ), 490-570 mm (a ), 

158 



2 1467-1541 mm (ν), 2 585-658 mm. (1 ), 

1472-1545 mm (a) 586-660 mm (r), 

Positie balkjes lengterichting· 3. 878-929 mm (1 ), 

1 322-372 mm (1 ), 880-930 mm (r ), 

321-371 mm (r), Η 48 mm 

4. Zie appendix 1: 20-2-1928; Descrizione di ambienti 23-2-1929. 

5. Bottazzi 1928, 3; Maturi 1932, 64; Maturi 1958, 416-417 en fig. 355; Packer 1975, 141; De Vos/ 
De Vos 1982, 270; Clarke 1991, 259 en fig. 160; De Kind 1992, 150. 

1. TWEE HOUTEN BEDDEN (BICLINIUM), afb. 48-51. 

2.1.1. III 14, Casa a graticcio. 

2.1.2. Eerste verdieping, vertrek N.2. (Maiuri 1958, 416 fig. 354); oost- en zuidwand. 

2.1.3. Woonvertrek waarin ook werd gegeten, cf. Clarke 1991, 252. 

2.2. 18-2-1928. 

2.3. De bedden beslaan de gehele oostwand en twee derde van de zuidwand van het vertrek. Resten 
van voedsel wijzen er op dat in de kamer werd gegeten. De wanden van deze kamer hebben een 
vierdestijls-paneeldecoratie met zwarte banden en rode panelen; er zit een groot raam (hoogte ca. 
1,50 m.; breedte 0,80 m.) in de noordwand dat uitkijkt op de hof. De inventaris van het vertrek 
wijst op gebruik als eetkamer: kast (cat.nr. 36), kastje opgehangen aan de wand met twee deuren 
en benen versieringen; marmeren tafel met poot gedecoreerd met herme; bronzen pan en op een 
van de bedden brood; voorts zijn vaatwerk van glas, terracotta en brons en twee bronzen lampen 
gevonden. Dit sluit echter niet uit dat er ook de nacht werd doorgebracht, zoals ook Clarke (1991, 
259) meent. Maiuri (1958, 417) schrijft over het vertrek: 'La disposizione dei letti, simile a quella 
che si osserva nella Casa dell'alcova, e il genere della suppellettile conservata nel grande armadio 
può far supporre che anche qui si tratti più di un biclinio conviviale che di un cubiculo bicliniare' 
(de term 'cubiculo bicliniare' is slecht gekozen, zie hiervoor § 3.2.2). In de kast is vaatwerk 
gevonden van glas en terracotta, alsook een bronzen scharnier waarvan niet duidelijk is of dit deel 
uitmaakte van de kast en een kralensnoer van glaspasta (cf. voor het glaswerk: Scatozza Höricht 
1986, cat. 12, 19, 44, 52, 72, 97, 117, 128, inv. E 153, 145, 148, 148a, 151, 157, 174, 147; cf. 
voor het snoer: Scatozza Höricht 1989, 84, cat. 191 [inv. E 162]). In de kast ligt een notitie: 'gli 
oggetti sono stati trasformati in deposito (15-12-'80)'. De aedicula die Maiuri (1958, 417) tot de 
inventaris van het vertrek rekent, is waarschijnlijk gevonden in vertrek 5 van het appartement op 
de eerste verdieping aan de voorzijde van de Casa a graticcio (III 13). 

3.1. De bedden staan in situ en zijn niet volledig opgegraven. 

3.2. Hoewel de beide bedden één geheel lijken te vormen, zullen ze voor de duidelijkheid apart bespro
ken worden. Beide zijn ze tot een hoogte van ca. 26 cm. boven de vloer blootgelegd. Eventuele 
elementen in de rechthoekige ramen en de poten moeten daarom buiten beschouwing blijven. De 
huidige staat van de stukken is zo slecht, dat details aan het oog onttrokken worden. Van de 
verbindingen tussen de verschillende elementen van de rechthoekige ramen bijvoorbeeld, zijn 
nagenoeg geen sporen zichtbaar. Dit zou kunnen komen door het proces van verkoling, maar ook 
door de behandeling met paraffine. 

Het bed langs de oostwand (bed a) bestond uit een rechthoekig raam dat is opgebouwd uit 
vier balken. Deze waren waarschijnlijk aan elkaar bevestigd met pen-en-gatverbindingen. 
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Momenteel zijn de korte linkerbalk en de lange achterbalk volledig geconserveerd en de rechter-
balk slechts gedeeltelijk, terwijl de voorbalk in zijn geheel verdwenen is. De linkerbalk neemt de 
volledige breedte van het bed in, de achterbalk sluit hierop aan en loopt waarschijnlijk door tot aan 
de rechterzijde van het bed dat hieronder beschreven wordt. De balk aan de korte rechterzijde was 
hieraan waarschijnlijk met pen-en-gatverbindingen bevestigd. Op het rechthoekig raam zijn langs 
de achterkant en de zijkanten boorden aangebracht, waarvan de oorspronkelijke hoogte niet is vast 
te stellen, daar ze aan de bovenkant zijn afgebrokkeld. Het rechterboord staat als enige vrij van de 
wand. Op een oude foto is te zien dat ten tijde van de opgraving nog een paneeldecoratie aanwezig 
was (Soprintendenza Archeologica di Pompei, Archivio Fotografico, Neg. E/C 33, data 22 II 
(of 11)-1928). 

Het bed langs de zuidwand (bed b) staat haaks op bed a en vertoont er grote gelijkenis mee. 
Het bestond oorspronkelijk uit een rechthoekig raamwerk van vier balken, die waarschijnlijk 
onderling bevestigd waren met pen-en-gatverbindingen. Tegenwoordig ontbreken hiervan de balk 
aan de korte voorzijde van het bed en een groot deel van de balk langs de lange linkerzijde. 
Waarschijnlijk besloeg de balk langs de korte achterzijde de gehele breedte van het bed. De balk 
langs de lange rechterzijde was daarin ingelaten en liep tot aan de voorkant van het bed. Op het 
rechthoekig raamwerk zijn langs de achter- en rechterkant boorden aangebracht, die langs de 
bovenrand zijn afgebrokkeld waardoor de oorspronkelijke hoogte ervan onbekend is. Een groot 
deel van de lange linkerzijde van het bed staat langs het vrijstaande rechterboord van het onder 1 
beschreven bed. 

3.3.1. De zichtbare resten van beide bedden zijn van hout. De poten, die nog met vulcanisch materiaal 
zijn bedekt, zouden van hout of brons kunnen zijn. Er zijn vier houtmonsters geanalyseerd, alle 
van de abies alba (linkerboord van linkerbed; achterboord van linkerbed; rechterboord van linker
bed; raamwerk rechterbed, lat achterzijde). 

3.3.4. De onderlinge verbindingen tussen de boorden zijn niet zichtbaar. Voor de onderlinge bevestiging 
van de balken van het rechthoekig raamwerk is bij beide bedden waarschijnlijk gebruik gemaakt 
van pen-en-gatverbindingen. 

3.4.1. Aan de zichtbare resten van het biclinium ontbreken grote delen van de rechthoekige ramen, de 
gehele bovenrand van de boorden en grote delen in de boorden. 

3.4.2. Ter conservering is kort na de ontdekking een laagje cement aangebracht boven op de boorden 
waardoor deze aansluiten op moderne houten latten die ter versteviging achter de resten zijn 
geplaatst. Ook de gehele voorzijde van de beide ramen van het biclinium is met cement aange
smeerd, om te voorkomen dat de bedden uiteenvallen. Tegen de rechterzijde van het boord tussen 
beide bedden is ter versteviging een moderne plaat aangebracht. Bovendien zijn alle resten 
ingesmeerd met paraffine waarin koolstofpoeder gemengd is. 

3.5. De maten zijn niet alle exact. De slechte staat van conservering maakt precisie bij het meten 
onmogelijk. Tevens moet er rekening mee worden gehouden dat een groot gedeelte van de bedden 
nog niet is opgegraven. 

3.5.1. Bed a) H. 26 cm. (tot bovenkant raamwerk), 43,5 cm. (maximaal geconserveerde hoogte boorden), 
L. 238 cm. B. 125 cm. 
Bed b) H. 26 cm. (tot bovenkant raamwerk), 56 cm. (boorden), L. 240 cm., B. 125 cm. 

3.5.2. 
BED A BOORDEN 

H. max. cons.. 43,5 cm. 
RAAMWERK Dikte 2,5 cm. (1. en a ); 
L. 238 cm. Dikte 3-3,5 cm. (r.) 
B. 125 cm. L max. cons, rechterboord 104 cm. 
B. balken- ca. 13 cm. 
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BED В 

RAAMWERK 
L 240 cm 
В 125 cm 
В balken ca 13 cm 

4. Zie appendix 1: 18-2-1928. 

5. Bottazzi 1928, 3; Boehringer 1929, 124; Maiuri 1932, 64; Maiuri 1958, 417; Maiuri 1964, 31; 
Packer 1975, 141; De Vos/De Vos 1982, 270; Clarke 1991, 259; De Kind 1992, 150; Mols 1993, 
490 nota 10. 

6 

1. TWEE HOUTEN BEDDEN {BICLINIUM), afb. 52-57. 

2.1.1. IV 4, Casa dell'alcova. 

2.1.2. Vertrek N. 19 (Maiuri 1958, 389); noord- en westwand. 

2.1.3. Eetvertrek, cf. Maiuri 1958, 392 (zie voor biclinium § 3.2.2). 

2.2. 16 en 17-7-1929. 

2.3. Het vertrek heeft aan de straatzijde (= westzijde) twee getraliede vensters, hoog in de wand. In de 
noordwand zit een kleine deuropening die kon worden afgesloten. In de oostwand zat oorspronke
lijk een schuifdeur. Wanneer deze open stond, had men uitzicht op een hof. Het biclinium staat in 
een L-vorm langs de west- en noordzijde van het vertrek, enkele decimeters van de wand 
verwijderd. Een foto uit 1930 (Maiuri 1958, 392 fig. 326; Neg. E/C 91) toont in hetzelfde vertrek 
een kandelaber, die echter in de opgravingsverslagen niet wordt vermeld. Wel noemen deze de 
vondst van een terracotta lamp (inv. E 458), terracotta vaatwerk (inv. E 459/460) en stukken stof 
(inv. E 461). Het vertrek heeft een schildering in de vierde stijl met architectonische elementen op 
rode fond, voorzien van een rijke detaillering, cf. Moormann 1988, 106 en De Kind 1992, 188. 
Het heeft een mozaïekvloer van marmer met polychrome vierkanten. 

3.1. In situ. 

3.2. Omdat van het biclinium slechts het bovenvlak van het rechthoekig raamwerk te zien is, moet de 
beschrijving tot dit gedeelte beperkt blijven. De rest wordt aan het oog onttrokken door een 
moderne laag cement (zie hieronder, code 3.4.2). Voorts moet er rekening worden gehouden met 
het feit dat het biclinium in een groot aantal fragmenten is gevonden (zie hieronder, code 3.4.2). 
De onduidelijke relatie tussen vele fragmenten maakt het tevens onmogelijk de oorspronkelijke 
maten van het biclinium precies te reconstrueren. De huidige maten zijn zeer ongeloofwaardig (zie 
hieronder, code 3.5.1.). Ze vertonen een dermate groot verloop, dat ze onmogelijk de oorspronke
lijke situatie kunnen weergeven. In de beschrijving wordt uitgegaan van afb. 54 die een schets van 
de oorspronkelijke vorm geeft. 

Het rechterbed (noord) bestaat uit een rechthoekig raamwerk, opgebouwd uit vier balken, 
waarvan de rechter de gehele lengte van het bed inneemt. De beide balken aan de korte kanten van 
het bed zijn hiermee waarschijnlijk met pen-en-gatverbindingen verbonden. De balk aan de achter
ste, korte kant loopt door in het linkerbed. Met deze is de balk aan de lange linkerzijde van het 
bed verbonden, waarschijnlijk ook met een pen-en-gatverbinding. Laatstgenoemde balk loopt door 
tot de voorkant van het bed, waardoor de balk aan de korte voorzijde van het bed tussen de twee 
balken aan de lange zijden in ligt. 

In dit rechthoekig raamwerk is ter ondersteuning van het matras een hekvonmige constructie 
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BOORDEN 
H max cons 56 cm 
Dikte 2,5 cm 



aangebracht (rooster В) die is opgebouwd uit zeven balkjes in de breedte- en twee in de lengte
richting. De balkjes 1, 5 en 7 (van voor naar achter) in de breedte nemen de ruimte in tussen de 
twee balken van het raamwerk in de lengterichting en zijn hierin waarschijnlijk met pen-en-gat-
verbindingen bevestigd. Tussen de genoemde balkjes 1 en 7 zijn de twee balkjes in de lengte
richting aangebracht. Deze zijn met pen-en-gatverbindingen aan de balkjes 1 en 7 in de lengte 
bevestigd. Het vijfde balkje in de breedterichting kruist de twee balkjes in de lengterichting boven-
langs in halfhoutse verbindingen. De balkjes 2, 3, 4 en 6 in de breedte liggen tussen de twee 
balkjes in de lengte in en zijn daarin weer met pen-en-gatverbindingen bevestigd. Er zijn in dit bed 
geen resten van boorden of poten geconserveerd. 

Begrijpelijkerwijs toont het linker bed (west) grote overeenkomst met het rechter, omdat het 
er een geheel mee vormt. Ook dit bed bestaat uit een rechthoekig raamwerk van vier balken. De 
achterbalk van het rechter bed loopt door en vormt tevens de lange achterbalk van het raamwerk 
van dit bed. De balk aan de lange voorzijde van het bed loopt van de uiterste linkerzijde tot aan de 
lange balk aan de linkerkant van het rechter bed. Laatstgenoemde balk vormt tevens de afsluiting 
aan de korte rechterkant van het bed. De balk aan de korte linkerzijde van het bed is tussen de 
beide balken aan de lange zijden geplaatst. Voor het rechthoekig raamwerk lijken pen-en-gatver
bindingen gebruikt te zijn. 

In het rechthoekig raamwerk is ter ondersteuning van het matras een hekvormige constructie 
(rooster B) aangebracht. Dit rooster В is opgebouwd uit zes balkjes in de breedte en twee in de 
lengte van het bed. Hiervan nemen de balkjes 1, 2 en 6 (van links naar rechts) in de breedte de 
gehele ruimte in tussen de twee balken van het raam in de lengte en zijn hierin met pen-en-gatver
bindingen bevestigd. Tussen het balkje 1 in de breedte en de balk van het raam aan de korte 
rechterzijde van het bed liggen de twee balkjes van het hek in de lengte, waartussen de balkjes 3, 
4 en 5 in de breedte met pen-en-gatverbindingen zijn bevestigd. Daar waar de balkjes 1, 2 en 6 in 
de breedte de twee in de lengte kruisen, zijn halfhoutse verbindingen gebruikt en wel zo, dat de 
twee in de lengte steeds bovenlangs lopen. Bovendien lijkt de verbinding die in afb. 54 is aange
geven met het cijfer 4 door middel van een pen te zijn versterkt (cf. afb. 55). 

Langs de korte linkerzijde van het bed zijn enkele fragmenten van een boord geconserveerd 
die slechts enkele centimeters boven het oppervlak van het rechthoekig raamwerk uitsteken. De 
poten van het bed zijn niet geconserveerd. 

3.3.1. Hout, verkoold. Er zijn drie monsters geanalyseerd (linkerbed, rooster B; rechterbed, rooster B, 2x) 
die alle van de abies alba zijn. 

3.3.4. Ten gevolge van de slechte staat van conservering kan omtrent de gebruikte verbindingen niets 
met zekerheid worden vermeld. Meestal lijken pen-en-gatverbindingen te zijn toegepast en op 
enkele plaatsen waren halfhoutse verbindingen aangebracht. Eenmaal was een halfhoutse verbin
ding misschien door een pen versterkt (afb. 54, cijfer 4; afb. 55). 

3.4.1. In de huidige toestand lijkt van het biclinium slechts het boord te ontbreken. Wel is aan een van de 
korte kanten van de bedden de aanzet hiervan te zien. Volgens restaurateur Formicola, die het 
biclinium in 1978 gerestaureerd heeft, zijn achter het moderne cement geen resten van poten meer 
aanwezig, hoewel deze blijkens de opgravingsverslagen wel zijn gevonden. Van rode verf die in de 
opgravingsverslagen wordt genoemd, is niets meer te zien. 

3.4.2. Het biclinium werd in vele fragmenten gevonden, welke beschadiging is veroorzaakt door een 
achttiende-eeuwse mijnschacht. Na de ontdekking is gepoogd de fragmenten zo veel mogelijk op 
hun plaats terug te zetten. Omtrent deze oude reconstructie is niets bekend. Toen de fragmenten in 
1978 weer los dreigden te raken, is het biclinium opnieuw gerestaureerd. Daarbij zijn de losge
raakte fragmenten weer vastgezet en is het hele biclinium langs de randen met cement besmeerd. 
Momenteel verkeert het wederom in slechte staat. Ter conservering zijn de resten ingesmeerd met 
paraffine waarin kool stof poeder is gemengd. Bij de reconstructie van de fragmenten zijn kleine 
fouten gemaakt. Enige brokstukken zijn verkeerd teruggeplaatst. In afb. 54 zijn deze plaatsen met 
cijfers aangegeven. Fragment 1 kan onmogelijk doorgelopen hebben tot aan de rand van het bed, 
daar de constructie dan te zwak zou zijn (zie afb. 54 E). Logisch zou zijn, dat balk 2 doorliep, 
terwijl het balkje waarvan fragment 1 deel uitmaakte, daar binnen viel. Voorts lijken enkele 
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fragmenten een kwartslag gedraaid ten opzichte van hun oorspronkelijke positie. Deze zijn in afb. 
54 aangeven met het cijfer 3. 

3.5.1. De hoogte is niet meetbaar ten gevolge van de moderne reconstructie waarbij het bed langs de 
onderrand met cement is afgesmeerd. Het bovenvlak van het rechthoekig raamwerk ligt ca. 25 cm. 
boven de vloer. 
L. bed rechts 275 cm. (1.) en 274 cm. (г.); В. bed rechts 110.5 cm. (ν.) en 103 cm. (a.); L. bed 
links 232 cm. (a.) en 230 cm. (v.); B. bed links 111.5 cm. (1.) en 123.5 cm. (r.) 

3.5.2. 

4. 

5. 

BED RECHTS 

RAAMWERK 
Ligging bovenvlak boven vloer ca 25 cm 
Balk links L 264 cm , В 8 cm 
Balk rechts L 274 cm , В 10 cm 
Balk voor L 91 cm , В 9 cm 
Balk achter L 317 cm (doorlopend in bed 
links), В 9 cm 

ROOSTER В 
Ligging balken lengterichting (van links naar 
rechts) 
1 17-25 cm (v ) en 18-25 cm (a ), 
2 81-88 cm (v ) en 83-90 cm (a ) 
Ligging balken breedtenchting (van voor naar 
achter) 

41-50 cm, 
82-95 cm , 
114-125 cm, 
140-147 cm, 
162-177 cm, 
191-204 cm , 
219-228 cm 

BED LINKS 

RAAMWERK 
Ligging bovenvlak boven vloer ca 25 cm 
Balk achter L 317 cm (doorlopend in bed г), В 9 cm 
Balk voor L 222 cm , В 9 cm 
Balk links L 95 cm , В 9 cm 
Balk rechts L 264 cm (doorlopend in bed r ), В 8 cm 

ROOSTER В 
Ligging balken lengterichting (van achter naar voor) 
1 17-24 5 cm (1) en 23-31 cm (r), 
2 84-92 cm (1 ) en 97-108 cm (r) 
Ligging balken breedtenchting (van links naar rechts) 
1 14-21 cm , 
2 68-78 cm , 
3 100-112 cm, 
4 130-138 cm, 
5 154-165 cm, 
6 184-195 cm 

BOORD 
Dikte 3 cm 
H max cons 6 cm 

Zie appendix 1: 16 en 17-7-1929. 

Technau 1930, 388; Maturi 1958, 392 en fig. 326; Maturi 1964, 29; Deiss 1985, 109 (beschrijft de 
poten ten onrechte als aanwezig); De Kind 1992, 186; Mols 1993, 490 en 494 tav. CLX, 2. 
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1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.2. 

2.3. 

HOUTEN BED, afb. 58-60. 

V 5, Casa del mobilio carbonizzato. 

Vertrek 8 (Maiuri 1958, 256 fig. 203); noordwand. 

Eetkamer en rustvertrek. 

2-3-1933 en 9-3-1933. 

De kamer heeft een vloer met zwart-wit-mozaiek en een vierdestijls-paneeldecoratie op rode fond 
met tapijtbanden, architectonische ornamenten en tondi. Boven langs de hoofdzone loopt een stuc-
lijst; aan de zuidzijde zitten drie ramen die uitkijken op de tuin: twee kleine ramen en centraal een 
grote raamopening. In de westwand zit een deur. In hetzelfde vertrek zijn de resten van een tweede 
bed (niet geconserveerd, beschreven in de Descrizione di ambienti, zie appendix 1), een houten 
tafel (cat.nr. 15) en een terracotta lamp (inv. E 1006) teruggevonden. Op grond van de vondsten en 
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de aard van het vertrek is de kamer te duiden als eetkamer en rustvertrek. Vanwege de vondst van 
een tweede bed zou de kamer ook kunnen worden aangeduid als biclinium. 

3.1. In situ. 

3.2. De basis van het bed wordt gevormd door een rechthoekig raamwerk dat is opgebouwd uit vier 
balken. De twee balken in de breedte vallen tussen de balken in de lengte in. Ze zijn onderling 
verbonden door pen-en-gatverbindingen. 

In het rechthoekig raamwerk is een hekvormige constructie aangebracht (rooster B) ter onder
steuning van het matras. Deze bestaat uit twee balkjes in de lengte- en vijf in de breedterichting 
van het bed. Deze balkjes zijn zo geplaatst, dat (van links naar rechts) het eerste en het vijfde in 
de breedterichting door pen-en-gatverbindingen met de beide balken van het rechthoekig raam in 
de lengterichting zijn verbonden. Tussen de balkjes 1 en 5 in de breedte zijn de twee balkjes in de 
lengte geplaatst die op hun beurt weer met elkaar zijn verbonden door drie balkjes in de breedte 
(bij de maatgegevens in 3.5.2 zijn deze aangeduid als 2, 3 en 4). Voor rooster В zijn alleen 
pen-en-gatverbindingen gebruikt. De balkjes 1 en 5 in de breedte hebben hetzelfde ondervlak als 
de rest van rooster В maar steken aan de bovenkant uit. Hun bovenvlak ligt weer iets onder het 
bovenvlak van het rechthoekig raam. 

Met uitzondering van de voorkant staan langs de buitenranden van het rechthoekig raam 
boorden. De zijboorden nemen aan beide kanten de volledige breedte van het bed in. Het achter-
boord valt hier tussen in. Sinds de opgraving hebben de beide zijboorden zwaar geleden. Op een 
oude foto (zie hieronder, code 3.4.1) is te zien dat de bovenste helft van de boorden verticaal 
verliep, terwijl de onderste een licht gebogen vorm had. De boorden zijn enigszins in het raam
werk verzonken en in de hoeken tussen de boorden en het rechthoekig raamwerk zijn ter verstevi
ging geprofileerde lijsten geplaatst. Om de drie geprofileerde lijsten op elkaar te laten aansluiten, 
zijn ze in de hoeken in verstek gezaagd. Omtrent een eventuele decoratie van de boorden kan 
wegens de moderne omhulling met plastic niets worden gemeld. Des te interessanter wordt 
daardoor een opmerking van Maiuri (1958, 260): 'Di contro alla finestra è un divano di riposo, un 
letto ad alta fiancata ed alta spalliera, ma un letto non comune, eseguito nella preziosa tecnica 
dell'impellicciatura e che doveva essere ben fulcito di materassi e cuscini.' Maiuri geeft hier aan, 
dat het bed oorspronkelijk gefineerd zou zijn. Tegenwoordig ontbreekt daarvan elk spoor. Ook in 
de opgravingsverslagen staat hierover niets vermeld. 

3.3.1. Hout, verkoold. 

3.3.4. Alle verbindingen in het rechthoekig raamwerk en rooster В en ook tussen het raamwerk en 
rooster В onderling zijn pen-en-gatverbindingen. De boorden zijn licht in het rechthoekig raam
werk ingelaten. Ter versteviging zijn in de hoek tussen het rechthoekig raamwerk en de boorden 
lijsten aangebracht die in de hoeken van het bed in verstek op elkaar aansluiten. Bij de bevestiging 
van de lijsten aan het raamwerk enerzijds en de boorden aan het raamwerk en de lijsten anderzijds 
alsook voor de verbindingen tussen de boorden onderling zijn lijmverbindingen gebruikt. 

3.4.1. De oorspronkelijke poten van het bed ontbreken. In de opgravingsverslagen is sprake van acht 
poten, vier gedraaide op de hoeken en vier eenvoudige, ronde steunen op de lange zijden. De 
ondersteuning voor het matras is niet geconserveerd, hoewel er wel resten van zijn gevonden. In 
de Schede bevindt zich een niet genummerde kaart met een opmerking over de poten: 'Posto 
attuale: L/M L 1; data rev.: febbraio 1982; Coll. ex Casa del mobilio carbonizzato; Oggetto: due 
piedi di letto; Dim.: Altezza 20; Stato di conservazione: integri, carbonizzati; Descrizione: legno -
due piedi di letto modanati, appartenenti al letto ora conservato nella Casa del mobilio carboniz
zato e asportati per sicurezza il 16-12-1972.' Op oude foto's, zoals Maiuri 1958, 260 fig. 207, zijn 
ze nog te zien aan de korte linkerzijde van het bed. De stukken zijn nu echter onvindbaar (de 
aanduiding L/M L 1 duidt op de kist waarin de stukken zich zouden moeten bevinden). Overigens 
ontbreken ook grote delen van de beide zijboorden. Op de zojuist genoemde oude foto is te zien 
dat de beide boorden vlak na de ontdekking nog intact waren. 

3.4.2. Bij wijze van restauratie is onder het gehele bed een metalen draagstel op acht poten geplaatst (H. 

164 



ca. 24 cm.) en zijn onder het rooster В moderne houten latten aangebracht (H. ca. 2 cm.). Om de 
boorden in hun oorspronkelijke positie te houden, is een constructie uit metalen stroken gemaakt, 
die de smalle randen van de boorden omvat. Voorts is aan deze constructie plastic folie bevestigd, 
waardoor de boorden volledig zijn ingepakt. Op een aantal plaatsen is dit folie door metalen 
pennen met de boorden verbonden. Ook het raamwerk en het rooster В daarbinnen zijn in plastic 
gepakt. De volledige omhulling van het bed in plastic lijkt op het eerste gezicht een afdoende 
maatregel tegen een verder uiteenvallen. Aangezien het broeieffect niet mag worden onderschat, 
verdient het de voorkeur naar een andere oplossing te zoeken. Op de in 3.4.1. genoemde foto is 
van de metalen constructie rondom de boorden en van het plastic nog niets te zien. 

Omtrent dit bed staat in de Schede: 'Collocazione: Casa del mobilio carbonizzato; Descri
zione: letto rettangolare fornito di tre sponde alte; poggia su piedi moderni. Provenienza: incerta; 
dimensioni: lunghezza massimale ricostruita m. 220, larghezza m. 120, altezza letto 0,40, con la 
sponda 0,97; stato: carbonizzato e ricostruito da vari pezzi.' Hieruit blijkt dat het bed uit verschil
lende stukken is gereconstrueerd, hetgeen niet zichtbaar is. Het is zeer wel mogelijk, dat een dikke 
laag paraffine vermengd met koolstofpoeder die ter conservering over het bed is gesmeerd, dit aan 
het oog onttrekt. 

3.5. De plastic omhulling is er de oorzaak van dat het bed niet nauwkeurig kon worden gemeten. De 
afmetingen zijn derhalve in centimeters gegeven. Door het plastic konden bovendien enkele detail
maten niet worden genomen. 

3.5.1. H. max. cons. 65 cm., L. 222 ст., В. 121 ст . 

3.5.2. 
RAAMWERK 
H. 6,5 с т . 
L 222 ст . 
В. 121 ст . 
В. balken lengterichting: 11 ст . 
В. balken breedterichting: 10,5 ст . 
L. balken breedterichting: ca. 10,2 с т . 

ROOSTER 
Positie balkjes breedtenchting (van links naar 

rechts): 
1. 51,5-57 ст.; 
2. 74-87 ст.; 
3. 103-116,5 ст.; 

4. Zie appendix 1: 2 en 9-3-1933. 

5. Illustrazione Italiana 1933; Felletti Maj 1940, 57; Liversidge 1955, 7, 10-11, 50 en fig. 16; Maturi 
1958, 260 en 259, fig. 207; Kusch 1960, 20 en Abb. 30; Maturi 1964, 43; Salza Prina Ricotti 
1979, 123 nota 8; Zefiro 1979, 56; De Vos/De Vos 1982, 293; Deiss 1985, 109-110 en pi.; Faust 
1989, 173 Kat. 126; Faust 1992, 107 en Abb. 37 (in beide passages acht Faust het bed ten 
onrechte met leder bespannen); Mastroroberto 1992, 146; Mols 1993, 490 nota 13. Van het vertrek 
met inventaris is een oude Alinari-foto in omloop die veelvuldig in archeologische publikaties 
wordt afgebeeld. 
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1. BED IN HOUT EN BRONS, afb. 61. 

2.1.1. V 7, Casa di Nettuno ed Anfitrite. 

2.1.2. Wellicht vertrek 7, begane grond. 
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4. 133-144,5 ст.; 
5. 162,5-168,5 ст . 
H. 5,5 с т . (1 en 5) 
H. 4,5 cm (2,3 en 4). 

Positie balkjes lengterichting (van voor naar achter)· 
1.29-35 ст., 
2. 90-96 ст . 
H. 5,5 ст . 

BOORDEN 
H. 58,5 ст. 
Dikte I cm 
D. uitsparing in raamwerk: 0,5 cm. 



2.1.3. Eetkamer en rustvertrek. 

2.2. 9-6-1933. 

2.3. Noch in de opgravingsverslagen, noch door Maiuri (1958, 397) worden andere vondsten vermeld: 
het vertrek was immers in de achttiende eeuw door een of meer mijnschachten doorgraven. De 
kamer, de grootste van het huis op het atrium na, heeft een vloer van opus signinum, en op de 
wand zit een vierdestijls-schildering met verticale witte zones met architectuur die steeds een 
centrale aedicula op rode fond flankeren. De centrale schilderingen zijn verdwenen. Langs de 
bovenrand van de hoofdzone liep een stuclijst; het vertrek had een tongewelf. Eén deur kwam uit 
op een gang naar het atrium en een vrij brede opening naar het nymphaeum was eveneens afsluit
baar. Wanneer er drie bedden zouden hebben gestaan, zou de opening naar het nymphaeum zijn 
geblokkeerd. Het lijkt er daarom op dat dit vertrek dienst deed als biclinium. 

3.1. Eerste verdieping, vertrek aan de voorkant van het huis (niet genummerd). De resten van het bed 
staan nu langs de noordwand opgesteld, zichtbaar vanuit taberna V 6. Volgens Maiuri (1958, 402) 
zijn de resten van het bed ook in dit vertrek gevonden. Uit de beschrijving in de opgravingsversla
gen en een foto van winkel V 6 uit 1933 (Herculaneum, Neg. E/C 259), waar de resten van het 
bed niet op staan, moet een andere conclusie getrokken worden. 

3.2. Van de twee resterende poten van het bed zijn de basis en de eerste twee gedraaide bronzen 
elementen daarboven bewaard gebleven. Van de linker voorpoot zijn bovendien twee bronzen ele
menten teruggevonden. Het gaal hierbij allereerst om het element dat oorspronkelijk direct op de 
eerste twee volgde (zie hieronder, code 3.4.2.). Daarnaast is ook het bovenste element van deze 
poot bewaard gebleven. 

Op de linker voorpoot is een modern metalen draagstel aangebracht, waarop enkele deci
meters van het oorspronkelijke bedraam liggen. 

Aangezien slechts een zeer klein gedeelte van het oorspronkelijk bed is geconserveerd, is het 
onmogelijk een volledige reconstructie van het meubel te maken. 

3.3.1. De poten zijn samengesteld uit gedraaide bronzen elementen om een houten kem. De fragmenten 
van het rechthoekig raamwerk van het bed zijn van hout (verkoold). 

3.3.4. Omdat het moderne metalen draagstel de oorspronkelijke verbinding doorsnijdt, kan geen zeker
heid worden verkregen omtrent de bevestiging van het rechthoekig raamwerk op de poten. 

3.4.1. Van het bed is niet meer geconserveerd dan delen van de twee poten aan de korte linkerzijde, 
alsmede schaarse resten van het rechthoekig raam boven op de linker voorpoot. 

3.4.2. Om de fragmenten te kunnen consolideren, is in de bronzen pootelementen een moderne houten 
ronde staaf geplaatst, waaraan de verschillende bronzen elementen zijn bevestigd. Op de voorpoot 
is een metalen draagstel aangebracht waarop de fragmenten van het oorspronkelijk rechthoekig 
raam liggen. Dit draagstel is met behulp van een metalen haak bevestigd aan de noordwand van 
het vertrek op de eerste verdieping. De reconstructie van de linker voorpoot is niet geheel juist. 
Vanaf de vloer tot aan de moderne houten cylinder zijn de bronzen pootelementen op de juiste 
plaats teruggezet. Direct hier boven lag het element dat nu veel hoger rond de houten cylinder is 
geplaatst. In de reconstructie is dit dus te hoog terecht gekomen. Het element daarboven staat weer 
op de juiste plaats. Er tussen in ontbreken enige elementen. 

3.5. Omdat men het bed niet kan benaderen, zijn alle observaties op afstand gedaan; maten ontbreken. 

4. Zie appendix 1: 9-6-1933. 

5. Maiuri 1958, 40M02; Maiuri 1964, 43 en 99, tav. XIX, 34; Boube-Piccot 1975, 374 nr. A 76; 
Deiss 1985, 111 (hij doet het voorkomen alsof het bed intact is); Clarke 1991, 252 fig. 154; Mols 
1993, 490 nota 8. 
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1. HOUTEN BED, afb. 62-65. 

2.1.1. V22. 

2.1.2. Eerste verdieping, vertrek D (Maiuri 1958, 440 fig. 387 B); westwand. 

2.1.3. Werkkamer en slaapkamer. 

2.2. 3-9-1937. 

2.3. In het vertrek zijn blijkens de opgravingsverslagen behalve het bed drie kisten met schrijftafeltjes, 
zeven gesneden stenen (inv. E 1762-1768) en een terracotta lamp (inv. E 1799) gevonden. De 
vloer van het vertrek is van opus signinum met stukjes marmer, de wanden, in houten vakwerk, 
waren beschilderd met een vierdestijls-paneeldecoratie en er zat een afsluitbaar raam aan de zoge
naamde Decumanus Maximus, cf. Maiuri 1958, 443. 

3.1. V 17 (achtervertrek). 

3.2. In de huidige situatie is ongeveer een derde deel geconserveerd. De antieke poten ontbreken 
volledig. De basis van het bed werd oorspronkelijk gevormd door een rechthoekig raam dat was 
opgebouwd uit vier balken, waarvan alleen de achterbalk, die de volledige lengte van het bed 
innam, bewaard is gebleven. Van de zijbalken, die met pen-en-gatverbindingen aan de achterbalk 
zijn bevestigd, zijn slechts fragmenten geconserveerd, terwijl de voorbalk in zijn geheel ontbreekt. 

In de voorzijde van de achterbalk zitten twee gaten, die deel hebben uitgemaakt van pen-en-
gatverbindingen, oorspronkelijk de bevestigingspunten tussen elementen van een constructie ter 
ondersteuning van het matras (rooster B) enerzijds en het rechthoekig raamwerk anderzijds. Van 
rooster В zijn geen resten bewaard, maar een oude foto (Maiuri 1958, 443 fig. 390) laat zien hoe 
dit er kan hebben uitgezien. In afb. 64 F is een reconstructie gemaakt van de elementen van roos
ter В zoals deze uit de verkleuringen op de foto is af te leiden. Van een derde gat, tussen de beide 
genoemde gaten in, kan niet worden vastgesteld of het functioneel is dan wel een beschadiging. 

Op het rechthoekig raamwerk staan twee boorden die langs de achterrand van de achterbalk 
en de rechterrand van de rechter zijbalk lopen. Het achterboord loopt aan de rechterkant schuin 
omhoog, waardoor een schuine hoek ontstaat, die dient om het schuin geplaatste rechter zijboord, 
dat een hoek van ongeveer 120° maakt met het rechthoekig raamwerk, aan te laten sluiten op het 
achterboord. Het rechter zijboord heeft waarschijnlijk dienst gedaan als hoofdeinde van het bed. 

De boorden zijn ter bevestiging enigszins in de achterbalk van het rechthoekig raam inge
laten. Om de verbinding tussen de boorden en het rechthoekig raam te verstevigen, zijn in de hoek 
tussen de elementen van het rechthoekig raam en de boorden geprofileerde lijsten aangebracht die 
eveneens in het raamwerk verzonken liggen. Deze lijsten zijn erg verweerd, maar de oorspronke
lijke profielvorm is op enige plaatsen nog herkenbaar. De lijst langs het rechter zijboord maakt -
om overal op het boord te kunnnen aansluiten - eenzelfde hoek als het boord zelf. In de hoek 
rechts achter sluiten beide lijsten op elkaar aan, doordat ze in verstek zijn gezaagd. 

De boorden zijn voorzien van een decoratie bestaande uit panelen die door stroken worden 
afgewisseld (afb. 64 B-C). Deze panelen en stroken liggen als spiegels op het aldaar verdiepte 
oppervlak van de boorden en waren waarschijnlijk - hoewel dit niet goed te zien is - los ingezet. 
Aldus dienden ze, behalve als decoratie, ook om het kromtrekken van de boorden tegen te gaan 
(zie § 4.6.2). Op het achterboord zijn vijf volledige panelen zichtbaar. Het meest rechtse, zesde 
paneel wordt doorsneden door de schuin opgaande lijn aan de rechterkant van het achterboord. Het 
rechter zijboord is te ver verweerd om er nog panelen in te kunnen onderscheiden. Er zijn sporen 
van meer decoratieve elementen op de boorden, maar deze zijn niet nader te identificeren. 

3.3.1. Hout, verkoold. Er zijn drie monsters genomen. Twee daarvan waren van de abies alba (raam
werk, rechterlat; raamwerk, linkerlat). Een monster van het achterboord was niet te identificeren. 
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3.3.4. De elementen van het rechthoekig raamwerk zijn onderling bevestigd met pen-en-gatverbindingen. 
Het achterboord is ter bevestiging in de achterbalk van het rechthoekig raam ingelaten, terwijl in 
de hoek tussen het raam en de boorden ter versterking geprofileerde lijsten zijn aangebracht die 
eveneens in het raamwerk zijn verzonken. De aard van deze verbindingen kon niet worden vast
gesteld. Mogelijkerwijs is gebruik gemaakt van lijmverbindingen, eventueel versterkt met deuvels. 

3.4.1. Circa twee derde van het bed is verdwenen. De poten en grote delen van het rechthoekig raam
werk, met name de voorbalk en delen van de zijbalken, zijn niet meer aanwezig. Ook van een 
constructie ter ondersteuning van het matras is niets meer te zien. Uit een oude foto (Maiuri 1958, 
443, fig. 390) blijkt dat het bed nog vrijwel compleet was op het moment dat het werd bloot
gelegd. Aan de hand van verkleuringen die op de foto zijn te zien, is een globale reconstructie te 
maken van de hekvormige constructie in het houten raamwerk (rooster B, afb. 64 F). Tijdens de 
verplaatsing van het bed naar Insula V 17 is waarschijnlijk een groot gedeelte verloren gegaan. 
Het achterboord is langs de bovenrand afgebrokkeld, terwijl ook van het rechter zijboord grote 
delen ontbreken. Voor het achterboord ontbreekt links ca. 25 cm. van het profiel. Het zijboord is 
deels weggezakt en mist elementen langs de bovenrand en de voorzijde. Aan de achterbalk van het 
raam ontbreken stukjes op de plaatsen van de uitsparingen voor de pen-en-gatverbindingen. 

3.4.2. 

3.5.1. 

Ter ondersteuning is onder de resten van het bed een metalen draagstel op vier poten aangebracht 
(H. 34 cm.). Aangezien dit slechts de huidige resten van het bed ondersteunt, moet het na het 
maken van de in 3.4.1. genoemde foto zijn gebouwd. Het is daarom waarschijnlijk, dat het draag
stel pas na het verplaatsen van het bed is aangebracht. De boorden worden gesteund door een 
combinatie van houten panelen en kippegaas. Al het antieke hout is ingesmeerd met paraffine 
waarin koolstofpoeder is gemengd. 

H. (zonder poten) 44,5 cm. (1.) en 45 cm. (г.); L. max. 210 cm.; B. max. cons. 43 cm. (1.) en 96 
cm. (г.). 

3.5.2. 
RAAMWERK 
H. 4 cm 
В. balken IS cm. 
L. achterbalk 191 cm 
L. max. cons, linker zijbalk 15 cm. 
L. max. cons, rechter zijbalk 63 cm 

GATEN 

Positie in achterbalk raam uit linkerkant bed: 
1. ca. 33-41 ст.; 
2. ca 152-158 с т . 
Positie in zijbalk raam uit voorzijde achterbalk: 
35-44 cm. 

BOORDEN 
H. achterboord boven raam 40,5 cm. (1 ). 
H. achterboord 41 cm. (r). 
L. achterboord 190 cm. (o.) en 210 cm. (b.). 
Dikte achterboord 1,5 cm. 
H. zijboord 42 cm. (langs schuine lijn) 
L. max cons, zijboord 83 cm 
Dikte zijboord 1,5 cm. 
D. uitsparing in raam ca. 1 cm 

LIJST IN HOEK RAAM 
H. 7 cm. 
B. 4 cm. 

BOORD 

PANELEN EN STROKEN OP ACHTERBOORD 
Positie (van links naar rechts): 
strook 1: 0-40 т т . , 
paneel 1 • 90-325 т т . ; 
strook 2. 360-396 т т . ; 
paneel 2: 436-680 т т . ; 
strook 3: 716-750 т т . ; 
paneel 3: 790-1026 т т . ; 
strook 4: 1070-1 ПО т т . ; 
paneel 4· 1150-1385 т т . ; 
strook 5. 1421-1460 т т . ; 
paneel 5: 1490-1725 т т . ; 
strook 6: 1760-1795 т т . ; 
paneel 6: 1830 mm.-eind. 
Positie vanaf bovenkant achterbalk' 
165 mm. begin verdieping en stroken; 
205 mm. aanvang panelen, 
315 mm. einde panelen; 
355 mm. einde verdieping en stroken 

4. Zie appendix 1: 3-9-1937. 

5. Maiuri 1958, 443 en de figuren 28 en 390; Packer 1975, 141; Faust 1989, 174 Kat. 127 (zij geeft 
ten onrechte aan dat het boord met leder is bespannen); Mols 1993, 490 nota 12. 
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1. HOUTEN BED, afb. 66-71. 

2.1.1. VI 19-23, Collegio degli Augustali. 

2.1.2. Klein zijvertrek in de zuidwesthoek, afgesloten van het hoofdvertrek van het complex door een 
wand in opus craticium; noordwand (Guadagno 1983, 163 fig. 5). 

2.1.3. Woonvertrek waarin wellicht ook werd geslapen en gegeten (men kan denken aan een dienst-
vertrek voor personeel). 

2.2. Vermoedelijk januari 1961 (exacte datum onbekend). 

2.3. Het vertrek heeft een raam en een deur in de noordwand (opgetrokken uit opus craticium). Het 
bed staat in de noordoosthoek met de lange zijde langs de wand in opus craticium. Op het moment 
van de uitbarsting lag in het bed een persoon met het hoofd in oostelijke richting. In hetzelfde 
vertrek is een houten tafel (cat.nr. 17) gevonden. Guadagno 1983, 163 acht het vertrek a ontstaan 
bij een latere verbouwing tot dienstvertrek; Ostrow 1985, 77-78 noemt het de kamer van de 
'building's custodian'. 

3.1. In situ. 

3.2. Op het bed is een skelet bewaard gebleven. Om die reden heeft men van het bed alleen het boven-
vlak van het rechthoekig raam en de resten daarboven vrijgelegd. 

Op vier poten was een rechthoekig raamwerk geplaatst dat was opgebouwd uit vier balken. 
Momenteel ontbreekt hiervan de balk aan de voorkant, terwijl van de linker balk slechts fragmen
ten bewaard zijn gebleven. Van de verbindingen tussen de verschillende balken van het raamwerk 
onderling is op de hoek links vóór nog een pen zichtbaar. Hieruit is op te maken, dat er een 
gecompliceerde pen-en-gatverbinding heeft gezeten (afb. 67 F). Eenzelfde verbinding heeft zich 
ook aan de voorkant rechts bevonden. De achterbalk van het raam beslaat de gehele lengte van het 
bed, terwijl de beide balken aan de korte zijden van het raam daarin met gewone pen-en-gatverbin-
dingen zijn ingelaten. Het naar buiten gerichte vlak van de balk aan de linkerzijde van het raam
werk loopt bovenaan schuin naar binnen. Het is nagenoeg zeker dat dit ook met de balk aan de 
voorzijde het geval was, daar ook het voorvlak van de balk aan de korte zijde eenzelfde vorm 
vertoont. 

In dit rechthoekig raam is zowel links als rechts een gedeelte zichtbaar van een lat die paral
lel aan de achterbalk van het raam loopt en aan beide kanten met pen-en-gatverbindingen in de 
korte zijden van het raam is bevestigd (afb. 70-71). Deze fragmenten maken deel uit van een soort 
lattenbodem (rooster A) dat diende ter ondersteuning van het matras. Met deze fragmenten 
corresponderen in de rechter zij balk van het rechthoekig raam twee gaten, in het midden en wat 
meer naar voren. Daarin waren wellicht ook dergelijke latten door middel van pen-en-gatverbindin
gen bevestigd. Hierbij moet vermeld worden dat van overeenkomstige gaten in de linker zijbalk 
geen sporen zichtbaar zijn. Van een eventueel rooster В ter ondersteuning van het raamwerk en de 
'lattenbodem' is niets te zien. 

Op het rechthoekig raamwerk zijn aan de achterkant en de rechter zijkant van het bed frag
menten van boorden zichtbaar (afb. 71). Aangezien de resten aan de bovenkant nergens vlak zijn, 
is het aannemelijk dat de boorden hoger zijn geweest. De oorspronkelijke hoogte is echter niet 
meer te bepalen. Om de boorden op het rechthoekig raamwerk van het bed te kunnen bevestigen 
zijn in de rechte hoek tussen de boorden en de balken van het rechthoekig raamwerk geprofileerde 
lijsten aangebracht die zeer fragmentarisch zijn geconserveerd. Om de beide lijsten in de hoek 
rechts achter op elkaar te laten aansluiten, zijn ze in verstek gezaagd. Het boord in de breedte 
loopt door tot de achterrand van het bed, terwijl dat in de lengte er tegenaan is geplaatst. 

Onder het rechthoekig raamwerk is in de hoek links voor het bovenste gedeelte van een van 
de poten van het bed vrij gelaten (afb. 67 G, 68). Dit gedeelte bestaat uit twee platte, gedraaide 
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elementen. Men zou het fragment voorzover het nu zichtbaar is, kunnen rangschikken onder het 
type poten met zogenaamde 'ugly patterns' (zie § 3.2.1). Het materiaal waaruit de poot bestaat, 
lijkt hout te zijn. 

3.3.1. Hout, verkoold. 

3.3.4. De enige plaatsen waarvan met zekerheid iets over houtverbindingen kan worden gezegd, zijn de 
hoeken van het rechthoekig raamwerk. De balken van het raam waren aan de voorzijde onderling 
verbonden met gecompliceerde pen-en-gatverbindingen, terwijl aan de achterzijde gewone pen-en-
gatverbindingen zijn gebruikt. 

3.4.1. Het bed is niet volledig opgegraven, om het skelet dat erop is gevonden, op zijn plaats te kunnen 
laten. Daarom zijn de poten niet zichtbaar met uitzondering van een klein gedeelte van de poot 
links voor. Ook van het rooster dat ter ondersteuning van het matras was aangebracht, is slechts 
een klein gedeelte blootgelegd. Van het rechthoekig raamwerk is de balk aan de voorzijde verdwe
nen, terwijl die aan de korte linkerzijde slechts gedeeltelijk bewaard gebleven is. Ook het achter-
boord en het rechter zijboord zijn fragmentarisch geconserveerd. 

3.4.2. Na de ontdekking is langs de voorkant en de linker zijkant van het bed een steunmuurtje (hoogte 
34 cm.) opgetrokken en is over de resten een glazen vitrine geplaatst. Ter conservering zijn de 
resten van de boorden aan de bovenkant besmeerd met cement waardoor ze aansluiten aan de 
wanden erachter. 

3.5.1. H. ca. 44,5 cm. (gemeten vanaf de vloer tot en met de bovenzijde van het rechthoekig raamwerk), 
L. ca. 209 cm., B. ca. 112 cm. 
N.B. Wegens de glazen vitrine zijn de afmetingen niet met grotere precisie te geven. 

3.5.2. 
RAAMWERK 
L balk achter 209 cm 
L rechter zijbalk 112 cm 
В balken 14 cm 
H 5 cm 

ROOSTER A 
Positie lat uit achterkant bed ca 30-36 cm aan 
beide zijden 

5. Deiss 1985, 187; Ostrow 1985, 77-78. 
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1. HOUTEN SCHOMMELWIEG, afb. 77-80. 

2.1.1. Insula Orientalis I la, Casa di M. Primigenius Granianus (Maiuri 1958, 345). 

2.1.2. De schommelwieg is gevonden in vertrek E: de precieze locatie is onbekend. 

2.1.3. Woonkamer. 

2.2. 26 en 28-3-1940. 

2.3. In de schommelwieg zijn volgens Maiuri (1958, 345) de resten gevonden van een skeletje en van 
textiel ('In una delle stanze si trovò una culla di legno, una di quelle culle a dondolo che 
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Positie gat in rechter zijbalk, gezien vanaf de voorkant van het 
bed ca 30-38 cm 

BOORDEN 
H max cons 20 cm 
Dikte ca 1 cm 
Profiel H 4 cm , 
Profiel В 4 cm (о ) 
en 2 5 cm (b ) 



conservano da secoli nella tessitura e nella sagoma delle doghe di legno che la compongono, la 
forma primordiale imposta dalla funzione e dall'uso a cui debbono servire: acquietare il pianto e 
conciliare il sonno d'un bimbo. Entro quella culla erano le tracce appena riconoscibili d'uno 
scheletrino... Sulla casa di Marco Pilo Primigenio Graniano pesa il triste mistero di quella culla 
abbandonata'). Ook de opgravingsverslagen maken hiervan melding. In het kistje dat bij de wieg 
wordt bewaard, liggen resten van textiel en bladeren. Elk spoor van een skeletje ontbreekt. De tex
tiel is waarschijnlijk afkomstig van het beddegoed, terwijl de bladeren vermoedelijk resten zijn van 
het materiaal waarmee het matras was gevuld. Het vertrek E meet 3,60 χ 4,65 m. en is licht trape-
zoïdaal in plattegrond. Het heeft een vloermozaïek in zwart-witte ruiten (cf. Maiuri 1958, 344). De 
overige vondsten in dit vertrek zijn vijf skeletten van volwassenen, een skelet van een kind en een 
van een baby in de wieg, een kast, opgehangen aan wand met een glazen krater, een terracotta 
'brucia-profumo', een glazen fles en twee speelsteentjes; op de vloer werden verder een amfoor, 9 
edelstenen, waaronder twee gemmen, twee bronzen munten, een ronde tafel (cat.nr. 19) en terra
cotta vaatwerk (5 stuks) gevonden (cf. voor de gemmen in dit vertrek: Pannuti 1983a: cat. 18 en 
27, Napels, Museo Nazionale inv. 158863-158864). 

Magazzino archeologico, Herculaneum. Inv.nr. E 3147 (In de Schede staat op een kaart, met 
potlood genummerd (5), een vroegere verblijfplaats vermeld: 'Collocazione: Casa dell'atrio a 
mosaico; descrizione: legno, piccola culla di forma rettangolare con i piedi a dondolo; stato: dis
creto, è completamente carbonizzato e conserva avanzi di materia vegetale'). 

Het wiegje steunt op de grond met twee naar boven toe gebogen balkjes die dienden om de wieg 
te laten schommelen. Op de uiteinden van elk van de twee gebogen balkjes staan verticale steunen. 
Het is niet bekend of de kromming van de balkjes verkregen is door groeien of stomen. 

In de hoogte is elke steun tijdens de reconstructie na de opgraving (zie hieronder, code 3.4.2.) 
doormidden gezaagd, om ruimte te creëren voor een modern steunlatje. Bij de nieuwe recon
structie, die in 1987 heeft plaatsgevonden, is van deze gehalveerde latjes weer één geheel gemaakt. 
Het verlies aan dikte, veroorzaakt door het doorzagen van de latjes, wordt tegenwoordig 
gecompenseerd door een laag paraffine. Ook de gekromde balkjes zijn tijdens de vroegere restau
ratie in de lengte doorgezaagd; het hierdoor verloren hout is nu door paraffine vervangen. 

Zowel in de lengte- als in de breedterichting zijn de steunen onderling verbonden door 
telkens drie sporten. Hierdoor ontstaan drie groepen van vier sporten die op dezelfde hoogte liggen 
en aldus drie rechthoeken vormen. Ze zijn bevestigd aan de buitenkant van de hoeksteunen, zodat 
de overgang van hoeksteun naar sport aan de buitenkant van de wieg steeds vlak is (voor de 
foutieve reconstructie zie hieronder, code 3.4.2 en afb. 80 F). In de rechthoek die wordt gevormd 
door de onderste groep sporten zijn in de breedte van het wiegje zes latten aangebracht, waarvan 
het ondervlak gelijk ligt met het ondervlak van de sporten. Deze latten vormden een 'lattenbodem', 
waarop het matras lag. 

Hout, verkoold. Er is één monster geanalyseerd: quercus. 

In het meubel zijn alleen pen-en-gatverbindingen gebruikt. 

De wieg is gevonden in een groot aantal fragmenten. Aan alle latten ontbreken elementen. 

Bij de eerste reconstructie, die waarschijnlijk direct na de ontdekking heeft plaatsgevonden, is 
gebruik gemaakt van stroken modern hout die achter, onder en, in sommige gevallen, ook tussen 
verschillende elementen van de wieg zijn geplaatst (afb. 74). De fragmenten van de wieg zijn 
hieraan met spijkers bevestigd. Toen in een later stadium een van de poten van de moderne houten 
constructie dreigde los te raken, is deze met touw omwikkeld (afb. 75). Alle resten werden bij de 
oude reconstructie ingesmeerd met paraffine waarin koolstofpoeder gemengd was (afb. 73). 

In april 1987 is het wiegje uit elkaar gehaald om het opnieuw te kunnen reconstrueren op een 
draagstel van plexiglas (afb. 76-77). Bij de ontmanteling bleek allereerst dat de verschillende latten 
van het wiegje waren samengesteld uit een groot aantal fragmenten. De dikke laag paraffine van 
de oude reconstructie had dit aan het oog onttrokken. Tevens bleken in enkele latten totaal 
verschillende houtstructuren te zijn verwerkt, stukken die daarom afkomstig moeten zijn van ver-
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schillende houtsoorten. Restaurateur Formicola geeft hiervoor als mogelijke verklaring, dat men 
tijdens de vroegere reconstructie de ontbrekende fragmenten heeft aangevuld met stukjes hout die 
weliswaar antiek waren, maar van elders afkomstig waren. Wellicht is hierbij gebruik gemaakt van 
balken die men onbelangrijk achtte. Verkoold hout moge broos zijn, het krijgt door de behandeling 
met paraffine een zó sterke constitutie, dat het zelfs kan worden gezaagd. Met de verzaagde balken 
zijn ontbrekende fragmenten van het wiegje vervangen. Ook verschillende elementen van het 
wiegje zelf bleken tijdens de vorige reconstructie met paraffine te zijn besmeerd en daarna door
gezaagd. Zo konden de genoemde moderne latjes op enkele plaatsen zelfs tussen elementen van 
het wiegje worden geplaatst. Bij de nieuwe reconstructie van het wiegje in 1987 zijn de verschil
lende fragmenten op een draagstel van plexiglas gelijmd met UHU+ twee-componentenlijm. De bij 
de vroegere reconstructie toegevoegde elementen zijn wederom opgenomen, daar niet in alle geval
len is vast te stellen of fragmenten oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van het wiegje of dat ze 
bij de vroegere reconstructie zijn toegevoegd. Wel is de dikke laag paraffine aan de oppervlakte bij 
de nieuwe reconstructie achterwege gebleven, waardoor de verschillende fragmenten nu duidelijk 
van elkaar zijn te onderscheiden, daar de houtstructuur nu overal zichtbaar is (afb. 78-79). De 
opmerking van Budetta (Budetta/Pagano 1988, 21) dat de toegevoegde stukken zijn verwijderd, is 
onjuist: alleen de paraffine is verwijderd. 

De regels aan de korte kanten zijn in de nieuwste reconstructie ten onrechte aan de binnen
zijde van de steunen teruggeplaatst (afb. 80 F). 

3.5.1. H. 492 mm., L. 830-835 mm., B. 503 mm 

WIEG 
H min steunen 435 mm (minus rond uiteinde), 
H max sleunen 442 mm 
В en Dikte steunen 38-42 mm 
H latten 'lattenbodem' 18-20 mm 

Positie njen sporten (van onder naar boven) 
1 187-225 mm, 
2 298-337 mm , 
3 414-452 mm 
В 18-20 mm 

4. Zie appendix 1: 26 en 28-3-1940. 

5. Maiuri 1958, 345 en fig. 275; Pinto 1963, 7; Richter 1966, 110; De Franciscis 1974, 37 en ill. 34 
(als vindplaats wordt hier ten onrechte de Casa dell'atrio a mosaico genoemd); Von Zglinicki 
1979, 91-92, 375 en Abb. 206 en 207; De Vos/De Vos 1982, 287; Gore 1984, 564-565; Deiss 
1985, 55; Budetta/Pagano 1988, 20-21, cat.nr. 1; Grodde 1989, 117-118 en Abb. 70; Mancioli 
1989, 9; Mols 1991-1992, 34-37 en fig. 3/4/5; Mastroroberto 1992, 146; Mols 1993, 490 en 494 
tav. CIX, 1. 
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1. HOUTEN BED, afb. 81-86. 

2.1.1. Insula Orientalis Π 9, winkelpand. 

2.1.2. Achtervertrek (niet genummerd). Maiuri (1958, 462 fig. 416 en 463) duidt het aan als 'retro
bottega'. Het meubel is gevonden in het midden van het vertrek, met de lange zijde parallel aan de 
oostwand en was door de lavamodderstroom opgestuwd, zodat het zich op ongeveer 70 cm. boven 
het antieke vloerniveau bevond. 

2.1.3. Eetkamer en rustvertrek. 
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Positie latten 'lattenbodem' (van links naar rechts) 
1 100-140 mm, 
2 220-260 mm , 
3 340-378 mm, 
4 458-498 mm , 
5 579-618 mm, 
6 692-731 mm 

В 18-20 mm 



2.2. 21-12-1936. 

2.3. Het vertrek heeft een wanddecoratie van gele panelen op rode fond, in de vierde stijl. Boven langs 
de hoofdzone loopt een stuclijst. In de westwand zaten een deur en een hoog raam. In het vertrek 
is blijkens de opgravingsverslagen nog een tweede bed gevonden alsook een terracotta vaasje (inv. 
E 1728), een bronzen munt (inv. E 1729), een bronzen lamp en een houten klos. 

3.1. Het bed staat nu tegen de oostwand. 

3.2. De basis van het bed werd oorspronkelijk gevormd door een rechthoekig raamwerk, opgebouwd uit 
vier balken. Van dit raamwerk zijn slechts de achterbalk en delen van de zijbalken over. De 
achterbalk nam de gehele lengte van het bed in, terwijl de beide zijbalken er met pen-en-gatverbin-
dingen aan bevestigd waren. 

In het rechthoekig raamwerk zijn fragmenten van een hekvormige constructie (rooster B) 
bewaard gebleven die diende om het matras te ondersteunen. Dit rooster bestond oorspronkelijk uit 
twee elementen in de breedterichting van het bed en drie in de lengterichting. De twee balkjes in 
de breedterichting zijn door pen-en-gatverbindingen in het rechthoekig raamwerk ingelaten (zie 
hieronder, code 3.4.2.). In de huidige toestand liggen deze precies onder de plaats die ze oorspron
kelijk innamen (afb. 84). Tegenwoordig worden de resten van rooster В gevormd door fragmenten 
van de twee balkjes in de breedte. De beide balkjes waren met elkaar verbonden door een dwars
balkje, dat weer parallel liep aan de achterbalk van het rechthoekig raamwerk, en dat bestaat uit 
vier fragmenten. Parallel hieraan hebben waarschijnlijk nog twee dwarsbalkjes gezeten. Ook in 
rooster В zijn pen-en-gatverbindingen toegepast (zie voor reconstructie afb. 81 B-C). 

Op de zijbalken van het rechthoekig raamwerk zijn langs de randen fragmenten van boorden 
bewaard gebleven. De dikte van de boorden neemt naar boven toe geleidelijk af. Het rechterboord 
is aan de bovenkant horizontaal en glad en heeft vermoedelijk de originele hoogte. Het linkerboord 
is langs de bovenzijde afgebrokkeld. Aan de onderkant zijn de boorden enkele millimeters 
verzonken in een uitsparing die in het raam van het bed is aangebracht. Omdat de achterbalk van 
het raam eenzelfde uitsparing vertoont, moet ook hier een boord hebben gestaan (afb. 83). 
Bovendien sluiten de beide zijboorden niet precies aan op de achterkant van het bed, maar laten zij 
een kleine ruimte over voor de bevestiging van een achterboord over de volledige lengte van het 
bed. De zijboorden zijn opgebouwd uit één verticale lat aan de achterzijde, die de afsluiting vormt 
van een vijftal horizontale latten welke daarvóór boven elkaar zijn aangebracht. De onderlinge 
bevestiging geschiedt door een verbinding met messing en groef (afb. 85-86). 

3.3.1. Hout, verkoold. Er zijn negen monsters genomen: acht waren van de abies alba (linkerboord; 
achterlat raamwerk links; achterlat raamwerk rechts; rooster B, linkerlat; rooster B, lat midden; 
rooster B, lat rechts; raamwerk rechterlat; rechterboord). Eén monster van de linkerlat van het 
raamwerk was niet te identificeren. 

3.3.4. Alle nog zichtbare verbindingen tussen de elementen van het rechthoekig raamwerk en die van 
rooster В zijn pen-en-gatverbindingen. De boorden zijn enigszins in het rechthoekig raamwerk 
ingelaten en ter versteviging van de verbinding aan de onderkant verdikt. 

3.4.1. Momenteel is ongeveer een derde deel van het oorspronkelijke bed geconserveerd. De ontbrekende 
elementen waren tot 1989 de poten en ongeveer twee derde van het rechthoekig raamwerk met het 
steun- of verstevigingsrek, alsmede grote delen van de zijboorden en het gehele achterboord. Eind 
1989 was van rooster В nagenoeg niets meer over. 

3.4.2. Na de ondekking is onder het bed een ijzeren draagstel op vier poten aangebracht. De resten van 
de zijboorden zijn verstevigd met houten panelen. De resten zijn door de restaurateurs ingesmeerd 
met paraffine vermengd met koolstofpoeder. In de achterbalk van het rechthoekig raamwerk zitten 
twee gaten, precies boven de plaatsen waar in de reconstructie de beide balkjes van het rooster В 
zijn geplaatst (afb. 84). Deze hebben waarschijnlijk deel uitgemaakt van pen-en-gatverbindingen. 
Het is daarom aannemelijk, dat het steun- of verstevigingshek in de huidige reconstructie te laag 
terecht is gekomen. De foutieve reconstructie is te verklaren uit analogie met andere bedden te 
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Herculaneum. Daar is dit type roosters namelijk veelal onder het rechthoekig raamwerk 
aangebracht. Het feit dat in het raam van dit bed twee gaten zitten die deel hebben uitgemaakt van 
pen-en-gatverbindingen, pleit echter voor een afwijkende situatie. De elementen van rooster В 
lijken hier direct in het rechthoekig raamwerk te zijn ingelaten (reconstructie in afb. 81 B-C). 

3.5.1. H. max. cons. 543 mm. (zonder poten), L. 2195 mm., B. max. cons. 520 mm. (r.) en 490 mm. (1.) 
(volledige В. gereconstrueerd: ca. 123 cm.) 

3.5.2. 
RAAMWERK 
H achterbalk 48-51 mm 
L achterbalk 2195 mm 
В achterbalk 135-142 mm 
H linker zijbalk ca 5 cm 
L max cons linker zijbalk- ca 35 cm 
В linker zijbalk ca 13 cm 
H rechter zijbalk ca 4,5 cm 
L max cons rechter zijbalk ca 25 cm 

ROOSTER В 
Positie balkjes (van links naar rechts) 
1 635-710 mm, 
2 1510-1585 mm 
H 50 mm 
Balkjes in breedtenchting 
H 5 cm, 
L max cons 1 ca 33 cm , 

4. Zie appendix 1: 21-12-1936. 

5. Maiuri 1958, 462 en fig. 419 en tav. XL; De Franciscis 1974, 54 en tav. 66; Packer 1975, 141; 
Faust 1989, 173 Kat. 122. 

13 

1. HOUTEN BED, afb. 87-93. 

2.1.1. Insula Orientalis Π 10. 

2.1.2. Vertrek a (Maiuri 1958, 462 fig. 416). Oostwand. Het bed was door de lavastroom opgestuwd tot 
70 cm. boven het antieke vloerniveau. 

2.1.3. Woon- en werkvertrek. 

2.2. 8-10-1936. 

2.3. In het vrij kleine vertrek beslaat het bed de volledige achterwand (oost). Van de lengte van het 
vertrek neemt het circa twee vijfde deel in. In de oostwand is een klein raam aangebracht, de 
afsluitbare deuropening zit in de westwand. Volgens Maiuri (1958, 463) zijn in het vertrek een 
weefgetouw en een weefkruk (hier cat.nr. 23) gevonden, op grond waarvan hij de ruimte het werk
vertrek voor een jonge vrouw noemt. Het is echter onzeker of deze objecten hier stonden. De op-
gravingsverslagen (22-6-1936 tot en met 8-10-1936) zijn zeer uitgebreid en hierin ontbreken zowel 
de kruk als het weefgetouw. Dit laatste voorwerp wordt voor het eerst door Horn (1937, 417) met 
dit vertrek in verband gebracht. Waarschijnlijk zijn de kruk en het weefgetouw elders in Hercula
neum gevonden en pas in de moderne tijd aan de inventaris van de kamer toegevoegd. Verder is in 
de opgravingsverslagen sprake van een jongeman ('giovanotto'), wiens skelet deels onder het bed 
is gevonden, in tegenstelling tot de jonge vrouw, waarover Maiuri (1958, 463) schrijft. Van de 
weefactiviteit is in de opgravingsverslagen nergens sprake. Wel komen uit het vertrek twee 
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L max cons lengte 2 ca 11 cm 
Positie dwarsbalkje vanaf achterkant bed 340-411 mm 
Η dwarsbalkje 50 mm 

BOORDEN 
Dikte tot 26 boven oppervlakte raam 36 mm 
Dikte vanaf 85 boven oppervlakte raam 17 mm 
Η linkerboord boven oppervlak raam 430 mm 
Η rechterboord boven oppervlak raam 492 mm 
Inlatmg boorden in raam 5 mm 
L max cons linkerboord. 435 mm (o ) 
L max cons linkerboord 295 mm (b ) 
L max cons rechterboord 485 mm (o ) 
L max cons rechterboord 290 mm (b ) 
Η inkeping achterbalk raam 5 mm 
В inkeping achterbalk raam 24 mm 
Positie zijboorden uit achterzijde bed 35 mm 
В verticale elementen zijboorden 50 mm 



bronzen kandelabers, vijftien terracotta lampen, twee bronzen lampen, twee bronzen strigiles, terra
cotta vaatwerk, zilverwerk, bronzen vaatwerk, glazen vaatwerk, een herme van Bacchus (wit 
marmer), een tufstenen votiefaltaar, een bronzen bel, een albasten vaasje, een bronzen munt, een 
kistje met twee bronzen en 30 zilveren munten, een ovale glazen schijf, edelstenen en sieraden van 
glaspasta en benen speelsteentjes. Van dit vertrek waren de wanden gestuct. De sieraden zijn 
gepubliceerd door Pannuti 1983A (cat. 55, 75, 83, 90, 98, 130, 153, 155, 181, 249, 340, 348, nu in 
Napels, Museo Nazionale, respectievelijk inv. 155873, 155875, 155878, 155884, 155874, 155883, 
155877, 155876, 155881, 155882, 155886, 155885) en Scatozza Höricht 1989 (56-67, 76, 84, 91 
en 92, cat. 79, 98-120, 144, 150-161, 190-197 [kistje op de begane grond met 30 zilveren munten 
(inv. E 1571), twee bronzen munten (E 1569-1570), vier glazen unguentaria (inv. E 1576) en 
sieraden (inv. E 1572-1574); sieraden (inv. E 1582-1587, E 1591, E 1593, E 1594-1598, E 1605 
en E 2582]); het glaswerk is opgenomen in Scatozza Höricht 1986 (cat. 169-171, 195; inv. E 1576 
B/C/D, 1576 A). 

Magazzino archeologico, Herculaneum. 

De basis van het bed wordt gevormd door een rechthoekig raamwerk van vier balken, waarvan de 
balken in de lengterichting de volledige lengte van het bed innemen, terwijl de balken in de 
breedte hier tussen vallen. In het raamwerk zijn pen-en-gatverbindingen gebruikt. 

Onder dit rechthoekig raamwerk is ter ondersteuning van het matras in het midden een 
hekvormige constructie aangebracht (rooster B) die is opgebouwd uit twee balkjes in de lengte en 
vijf in de breedte van het bed. Het eerste en het vijfde balkje in de breedte waren oorspronkelijk 
verbonden met de voor- en achterbalk van het rechthoekig raam. Deze verbindingen worden 
tegenwoordig doorsneden door het moderne draagstel. De balkjes 1 en 5 in de breedte zijn met 
elkaar verbonden door twee balkjes in de lengterichting van het bed. Deze twee worden met elkaar 
verbonden door drie balkjes in de breedte. In rooster В zijn slechts pen-en-gatverbindingen 
gebruikt (in de huidige situatie wordt rooster В aan het oog onttrokken door een modern houten 
paneel met daarop de resten van het skelet dat op het bed is gevonden). 

Met uitzondering van de voorzijde van het bed staan langs alle randen van het raamwerk 
boorden, die aan de onderkant steeds enigszins in de rand van het rechthoekig raamwerk zijn 
ingelaten en in de hoeken op elkaar aansluiten doordat ze in verstek zijn gezaagd. Hoe oorspron
kelijk de verschillende elementen waren verbonden (met behulp van lijm of deuvels?) is onduide
lijk. De boorden zijn opgebouwd uit vier of vijf boven elkaar geplaatste, horizontaal met elkaar 
verlijmde planken. De onderste helft van de boorden is verdikt en loopt aan de binnenzijde van het 
bed met een lichte S-vormige boog in de hoogte naar binnen (afb. 91). De bovenste helft is dunner 
en verloopt verticaal. Aan de voorzijde van het bed is in de onderste helft van de zijboorden aan 
de naar buiten gekeerde zijde een gedeelte uitgespaard, waardoor de indruk werd gewekt dat de 
boorden onder en boven even dik waren. De uitsparing volgt dezelfde S-vormige boog als die aan 
de naar binnen gerichte zijden van de boorden. Alleen aan de basis is de rand van de zijboorden 
iets dikker gelaten en loopt deze aan de achterzijde in een punt uit. Met uitzondering van de 
decoratieve uitsparing aan de voorzijde van de zijboorden is de achterzijde van de boorden geheel 
verticaal. Langs de bovenkant van de boorden lopen lijsten die rond zijn gevijld en in de hoeken in 
verstek zijn gezaagd. Dezelfde lijsten zijn aangebracht aan de voorzijde van de zijboorden. 

Alle in het oog vallende delen van het bed waren oorspronkelijk gefineerd. Op de balken van 
het houten raamwerk bestaat dit fineer uit twee opstekende randjes die ongeveer twee millimeter 
boven het oppervlak van het houten raam uitsteken (afb. 90). Aan de voorkant van de voorbalk 
van het rechthoekig raamwerk is het fineer volledig verdwenen. Over de gehele lengte van dit vlak 
loopt een inkeping welke er op wijst dat ook hier een decoratieve rand, in dit geval waarschijnlijk 
verdiept, moet hebben gelopen. 

Het fraaist is het fineer tegen de binnenzijde van de boorden. Het is hier namelijk opgelegd 
in geometrische patronen (houtmozaïek). Er zijn dubbele meanders weergegeven die ten opzichte 
van een denkbeeldige horizontale middellijn gespiegeld zijn. Op de zijboorden vormen de lijnen 
van de twee meanders boven elkaar en ten opzichte van elkaar gespiegeld zeven maal een 
swastikamotief. Op het achterboord gebeurt dit veertien maal, waarbij de decoratie in het midden 
wordt onderbroken door een eenvoudige decoratie van gelijkbenige driehoeken, die met de punten 
van elkaar af zijn gericht (geschetst in afb. 88 B). Onder elke swastika is een rechthoek geplaatst. 
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De vlakken waarin de verschillende rechthoeken zijn verdeeld, hebben de vorm van driehoeken en 
trapezia. Onder het afwijkende driehoekmotief in het midden van het achterboord is de rechthoek 
evenals het driehoekmotief zelf iets langer dan de rechthoeken onder de meanders. 

De stukjes waaruit het houtmozaïek is opgebouwd, zijn zo gekozen, dat er steeds contrasten 
ontstaan tussen de verschillende elementen in de decoratie. Dit kon men bereiken door in kleur 
licht afwijkende stukjes naast elkaar te plaatsen of door de loop van de nerven op de stukjes fineer 
te spiegelen. 

3.3.1. Hout. Het fineer is uit een andere houtsoort vervaardigd dan het bed zelf. Beide houtsoorten zijn 
verkoold. Eén monster van het boord (niet het fineer) is geanalyseerd: abies alba. 

3.3.4. Voor het rechthoekig raamwerk en rooster В zijn pen-en-gatverbindingen gebruikt. De verbindin
gen tussen rooster В en het rechthoekig raamwerk zijn doorsneden door het moderne metalen 
draagstel en daarom niet meer te zien. De boorden zijn in de balken van het rechthoekig raam 
ingelaten en aan de onderkant verdikt om een groter lijmvlak te creëren. In de hoeken zijn de 
boorden deels in verstek gezaagd, zodat ze op elkaar aansluiten. 

3.4.1. Van het bed lijken slechts de poten en stukjes van de decoratie in houtmozaïek te ontbreken. In de 
opgravingsverslagen worden de poten wel genoemd. Deze waren gedraaid. 

3.4.2. Ter ondersteuning van het bed is na de opgraving een metalen draagstel (hoogte 30 cm.) op vier 
poten gebouwd. Aan de achterkant zijn tegen de boorden ter versteviging houten panelen beves
tigd. De resten van het bed werden ingesmeerd met paraffine waarin koolstofpoeder gemengd was. 
In 1989 is begonnen met een nieuwe reconstructie, die nog niet voltooid is. 

3.5.1. H. 553 mm. (zonder poten), L. 1950 mm., B. 1060 mm. 

3.5.2. 
RAAMWERK 
H. 67 mm. 
L. voor- en achterbalk: 1950 mm. 
B. voor- en achterbalk: 128 mm 
B. zijbal ken: 115 mm. 
Uitsparing in voorzijde voorbalk (van onder naar 
boven): 30-36 mm. 
Verdikking op oppervlak voorbalk (van achter 
naar voor). 20-25 mm en 35-40 mm. 

ROOSTER 
Positie balkjes breedterichting (van links naar 
rechts): 
1.434-504 mm.; 
2. 680-751 mm.; 
3 932-1002 mm.; 
4. 1206-1272 mm., 
5. 1500-1566 mm. 

4. Zie appendix 1: 8-10-1936. 

5. Horn 1937, 417; Maiuri 1958, 463 en fig. 420; Kusch 1960, 20 en Abb. 31; Maiuri 1964, 57; 
Grant 1971, 32; Packer 1975, 141; Deiss 1985, 126 en afb. op p. 129; Budetta/Pagano 1988, 22; 
Budetta 1989, 267; Faust 1989, 173 Kat. 123; Mols 1993, 490 nota 12. 

176 

Positie balkjes lengterichting (van voor naar achter): 
1.230-305 mm.; 
2 765-825 mm 

BOORDEN 
H. 486 = 82 mm (boven oppervlak raam) en 4 mm. (in uit
sparing). 
Dikte achterboord' max. 60 mm. (o.) 
Dikte achterboord. min. 12 mm. (b.). 
Dikte zijboord: max. 52 mm (o.) 
Dikte uitsparing aan voorzijde zij boorden: max. 55 mm. 
Ligging decoratie op boorden (van onder naar boven) vanaf 
oppervlak raam-
134-181 mm. (rechthoek); 
235-334 mm. (meander); 
356-469 mm. (meander) 
Dikte fineer: 1,5 mm. 
Rondlopende lijst op rand boorden: H. max. 4 mm. 



TAFELS 

14 

1. HOUTEN TAFEL, afb. 94-96. 

2.1.1. Waarschijnlijk IV 1-2, Casa dell'atrio a mosaico, zie Schede (kaart met potlood genummerd 4): 
'Coll.: Casa dell'atrio a mosaico; Descrizione: legno, tavolino (mensola) rotondo a tre piedi 
decorati con protomi di feline scolpite nel legno; Provenienza: incerta. Altezza m. 0,67; Diam. del 
piano m. 0,57; Stato: discreto, è completamente carbonizzato e conserva avanzi di materia vegetal-
e' (van de 'materia vegetale' hebben wij niets terug kunnen vinden). Het stuk is jarenlang geëxpo
seerd geweest in vertrek 9 van het genoemde huis. 

2.2. 1929-1930, exacte datum onbekend. 

3.1. Magazzino archeologico, Herculaneum. 

3.2. Een modem draagstel (zie hieronder, code 3.4.2.) ondersteunt de resten van een rond houten tafel
tje op drie poten. De poten waren opgebouwd uit drie elementen waarvan de oorspronkelijke vorm 
kan worden gereconstrueerd. Vanaf de basis tot ongeveer tweederde heeft elke poot de vorm van 
een leeuwepoot gehad. Van de klauw tot de enkel loopt de leeuwepoot aan de achterzijde 
nagenoeg verticaal, terwijl hij daarboven, tussen de enkel en het kniegewricht, in een halfronde 
boog naar voren verloopt. Bovenaan dit element zijn sporen zichtbaar van een florale decoratie. 
Zeer waarschijnlijk eindigde het eerste element als een kelk van acanthusbladeren, waaruit het 
tweede pootelement ontsproot. 

Het tweede element van de poot heeft de vorm van een griffioenkop, die aan de voorkant los 
van de poot is gemodelleerd. Resten op een van de poten duiden erop dat de griffioen zijn tong 
uitstak, hetgeen vermoedelijk ook bij de andere poten het geval is geweest. 

Het derde element vormt de afronding van de poot aan de bovenkant. Boven de griffioenkop 
wordt de poot wat dikker en is een 'kapiteelachtige' bekroning aangebracht. 

Het voorvlak van de poten loopt zonder onderbreking over in de onderrand van het blad. De 
diameter van het ronde blad neemt van onder naar boven geleidelijk toe. Het is uit vele fragmen
ten gereconstrueerd en verkeert in een zeer slechte staat. Of alle fragmenten origineel zijn, is niet 
na te gaan. 

3.3.1. Hout, verkoold. 

3.3.4. Alle oorspronkelijke verbindingen zijn doorsneden door het moderne draagstel (zie hieronder, code 
3.4.2.) en daarom niet meer te bestuderen. Wij vermoeden dat de bevestiging van de poten aan het 
blad met pen-en-gatverbindingen is gerealiseerd. 

3.4.1. Van alle poten ontbreken elementen. Bij een van de poten is de onderkant tot ca. 10 cm. verdwe
nen. Fragmenten hiervan worden los bij de tafel bewaard. Aan een tweede poot ontbreekt aan de 
onderkant ca. 4 cm. Van de derde poot is onderaan een stukje van de klauw en wat hoger het 
grootste deel van de griffioenkop verloren gegaan. Voorts ontbreken de oorspronkelijke houtver
bindingen tussen de poten en het blad, daar deze worden doorsneden door het moderne draagstel. 
Tenslotte ontbreekt elk spoor van sporten, die er uit constructief oogpunt wel moeten zijn geweest; 
deze zouden dan ongeveer op de hoogte hebben gezeten waar tegenwoordig de sporten van het 
modern draagstel zijn aangebracht. 

3.4.2. Om de resten van de tafel bijeen te houden is na de ondekking een draagstel uit metalen staven 
gevormd, waartegen de poten zijn bevestigd. Deze staven zijn op 38 cm. hoogte onderling 
verbonden door sporten, die haaks op de achterzijde van de poten staan en in het midden 
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3.5.1. 

3.5.2. 

samenkomen. Bovenaan zijn de staven in een moderne houten plaat geschroefd die ter ondersteu
ning dient van de resten van het blad. Ter conservering zijn alle resten van het tafeltje ingesmeerd 
met paraffine, vermengd met koolstofpoeder. 

H. max. 679 mm., Diam. blad max. 571 mm. 

POTEN 
H. 635 mm. 
Opbouw (van onder naar boven): 
element 1: 0-ca. 36,5 cm.; 

= klauw: 0-4 cm.; 
= enkel. 4-24 cm.; 

element 2: ca. 36,5-ca. 50 cm., 
element 3: ca. 50 cm.-63,5 cm. 

D. ter hoogte van de klauw: 7 cm. 
B. ter hoogte van de klauw: 5 cm. 
D vlak boven klauw: 3 cm. 
D. 1er hoogte van de enkel: 7 cm. 
B. ter hoogte van de enkel: 4,5 cm. 
D. onderkant knie: 7 cm. 
B. onderkant knie: 5 cm. 
D ter hoogte van gnffioenkop: max. 9 cm 

В element 3 vlak boven gnffioenkop: 18 mm. 
D. element 3 vlak boven gnffioenkop: 45 mm. 
D. element 3: van 557 tot 635: 55 mm.(o.) 
en 73 mm. (b.). 
B. element 3: van 557 tot 635: 48 mm. 
D. ten opzichte van loodlijn neergelaten vanaf de achterzijde 
van de top van de poot: 
ter hoogte van de klauw: 50 mm.; 
ter hoogte van de enkel: 45 mm., 
ter hoogte van de holte onder de knie: max. 70 mm.; 
ter hoogte van de knie: 30 mm.; 
ter hoogte van de kop: 25 mm. 

BLAD 
Diam blad onder: 492 mm. 
Diam. blad boven. 571 mm. 
H. 44 mm 

5. De Franciscis 1974, 35 (ill.) en 37; Vaulina/Wasowicz 1974, 167; Tran Tam Tinh 1988, 104. 
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1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

HOUTEN TAFEL, afb. 97-101. 

V 5, Casa del mobilio carbonizzato. 

Vertrek 8 (Maiuri 1958, 256 fig. 203). Op een van de Schede wordt de herkomst van het tafeltje 
als onbekend aangeduid, wat vreemd is (zie code 3.4.2). 

Eetkamer en rustvertrek. 

10-2-1933 en 31-3-1933. 

Zie cat.nr. 7, code 2.3. 

Magazzino archeologico, Herculaneum. Inv. E 2052. 

Rond houten tafeltje op oorspronkelijk drie poten. Eén poot is volledig bewaard gebleven. De 
poten waren opgebouwd uit twee elementen. Aan de onderkant hebben ze de vorm van gestileerde 
hondepoten (= element 1). De klauwen van de honden staan op lage bases. De poot verloopt licht 
gebogen naar boven en bovenaan is het eerste element gerond en aan de zijkanten cirkelvormig. 
Hier zijn sporen van een voluut in houtsnijwerk te onderscheiden. 

Boven element 1 waren de tafelpoten volgens Maiuri elk voorzien van een decoratie in de 
vorm van de kop van een windhond (Maiuri 1958, 260: 'Poco discosto si rinvenne anche in questa 
stanza una trápeza in legno con i piedi elegantemente arcuati e decorati con teste scolpite di 
levrieri'). Vermoedelijk is hier verwarring ontstaan met de andere tafels uit Herculaneum, waarin 
op deze plaats steeds een decoratie is aangebracht (element 2). Deze ontbreekt hier echter en het 
gladde oppervlak van de poot geeft ook aan dat deze hier nooit heeft gezeten. 

Boven element 1 loopt de poot aanvankelijk nagenoeg verticaal en glad naar boven en gaat 
dan over in een kapiteelvormige afsluiting, waarin de poten aan drie zijden - de achterkant uitge-
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zonderd - schuin naar buiten toe uitlopen (element 3, zie § 3.3). Het blad steekt enkele centimeters 
uit. De breedte van element 1 neemt naar boven toe. Een duidelijke cesuur in de breedtematen is 
merkbaar in de overgang van element 1 naar 3, waar dit laatste veel smaller is. Daarboven neemt 
de breedte langzaam weer toe. Over de gehele hoogte loopt de poot sterk naar binnen. 

Het blad is, evenals de rest van het tafeltje, uit verschillende fragmenten gereconstrueerd en 
langs de rand geprofileerd. De diameter van het blad neemt naar boven toe geleidelijk af. De ver
bindingen tussen de poten en het blad zijn niet waarneembaar, waarschijnlijk zijn pen-en-gat-
verbindingen gebruikt. 

Tegen de achterkant van elke poot was een sport bevestigd (afb. 97 C-G en 99). Ook hier 
wordt de verbinding doorsneden door het moderne draagstel. Het is daarom niet helemaal zeker of 
de sporten bij de reconstructie wel op de juiste plaats zijn teruggezet, maar de afwijking ten 
opzichte van de oorspronkelijke positie kan niet groot zijn. Naar het midden van het tafeltje toe 
worden de sporten steeds breder en lopen zij uit in de vorm van pijlpunten met een hoek van 120 
graden, zodat ze precies op elkaar aansluiten. De sporten zijn vlak vóór het begin van de 'pijlpun
ten' verdikt om de overgang tussen de sporten in vloeiende curven te laten verlopen. 

Precies in het midden, daar waar de sporten samenkomen, is een verticaal rond gat gemaakt, 
waarin de resten zitten van een pennetje dat aan de boven- en onderkant was verbonden met twee 
elementen met een groter oppervlak. Dit geheel klemde de sporten in op het punt waar deze 
samenkomen. Het grotere element aan de bovenkant was in ieder geval aan de basis cirkelvormig, 
hetgeen blijkt uit de ronde uitsparing die nog te zien is op het bovenvlak van het punt waar de 
sporten samenkomen. Dit element zou eenzelfde vorm kunnen hebben gehad als het klosje dat bij 
het tafeltje cat.nr. 18 op de overeenkomstige plaats bewaard is gebleven. Van een overeenkomstig 
klosje aan de onderkant zijn geen sporen meer te zien, de plaats wordt aan het oog onttrokken 
door het moderne draagstel. In afb. 97 F is een reconstructietekening van de verbinding gegeven. 

3.3.1. Hout, verkoold. Van de tafel zijn twee monsters geanalyseerd: een van de poten bleek gemaakt te 
zijn van buxus; het blad is van juglans. 

3.3.4. De oorspronkelijke verbindingen tussen de poten en het bovenblad en die tussen de sporten en de 
poten zijn ten gevolge van de moderne reconstructie verdwenen (zie hieronder, code 3.4.2.). De 
plaats waar de sporten samenkomen, is nog wel zichtbaar. Alle sporten eindigen in het midden van 
het tafeltje in een punt met een hoek van 120 graden, waardoor de drie precies in elkaar passen 
(afb. 97 C-G). In het midden van de plaats waar de drie sporten samenkomen, zit een klein rond 
gat waarin de resten zitten van een pennetje dat wellicht samen met twee klosjes de verbinding aan 
de boven- en onderkant inklemde. 

3.4.1. Op allerlei plaatsen ontbreken aan de tafel kleine stukken. Van één poot zijn drie grote en twintig 
kleine fragmenten bewaard gebleven die los van het tafeltje worden bewaard. Van een tweede poot 
ontbreekt een fragment vlak onder het blad. 

3.4.2. Het tafeltje is gereconstrueerd uit een groot aantal fragmenten. Dit blijkt ook uit de Schede in 
Herculaneum (met potlood genummerd 1): 'Coll.: Casa del mobilio carbonizzato. Descrizione: 
Legno. Tavolino rotondo (mensola) a tre piedi terminanti a zampe levrieri. Provenienza incerta. 
Altezza m. 0,64. Diam. piano m. 0,40. Stato: Discreto, è carbonizzato ed in parte ricostruito'. Om 
het tafeltje weer zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen is bij de restauratie 
onder en achter de poten en onder de sporten een metalen draagstel aangebracht. Onder tegen het 
blad heeft men een moderne houten plaat geschroefd. Ter conservering is het geheel ingesmeerd 
met paraffine vermengd met koolstofpoeder. Toen in een latere fase een van de poten uiteen 
dreigde te vallen, heeft men er touw omheen gedraaid. 

3.5.1. H. 641 mm. 
Diam. blad max. 422 mm. 
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3.5.2. 

4. 

5. 

H. poten: 612 mm. 
Opbouw poten (hoogtematen): 
element 1: 0-ca. 45 cm.; 

basis: 0-5 mm.; 
klauw: 5-34 mm.; 
voluut: 39-ca. 45 cm.; 

element 3: ca. 45 cm.-61,2 cm. 

B. klauw en basis: 50 mm. 
D. klauw: 78 mm. 
B. vlak boven klauw: 30 mm. 
D. vlak boven klauw: 20 mm. 
D. vlak onder voluut: 35 mm. 
B. ter hoogte van voluut: 45 mm. 
D. ter hoogte van voluut: 70 mm. 
B. vlak boven voluut: 30 mm. 
D. vlak boven voluut: 28-31-40 mm. 
B. element 3 tot 594 mm.: 40 mm. 
D. element 3 tot 594 mm.: 40 mm. 
B. vlak onder blad: 60 mm. 
D. vlak onder blad: 60 mm. 
Ligging achterkant poot onder blad ten 
opzichte van voorste punt klauw: 248 mm. 

Zie appendix 1: 10-2-1933 en 31-3-1933. 

Illustrazione Italiana 1933; Felletti Maj 1940, 57; Liversidge 1955, 47-48, 50; Maiuri 1958, 260 en 
fig. 207; Maiuri 1964, 43; Vaulina/Wasowicz 1974, 167 (zij spreken van: 'pieds couronnés de têtes 
de lévriers'); Zefiro 1979, 56; Deiss 1985, 109-110 (in navolging van Maiuri spreekt Deiss van 
'Greyhound heads'); Tran Tam Tinh 1988, 104 (Tran Tam Tinh acht de poten gedecoreerd met 
'têtes de lion'); Mastroroberto 1992, 146. Van het vertrek met inventaris is een oude Alinari-foto 
in omloop, die veelvuldig in archeologische publikaties wordt afgebeeld. 

SPORTEN 
Ligging onderkant' 423 mm. 
H. 10 mm. 
L. ca. 145 mm. 
B. vlak achter poten: 10 mm. 
B. bij 'pijlpunten': 21 mm. 
Diam. uitsparing voor 'klosje': 30 mm. 
Diam. gat voor pennetje: 7 mm. 

Maten ten opzichte van een loodlijn langs de achterzijde van 
de top van de poot: 
ter hoogte van achterkant klauw: 170 mm. 
ter hoogte van midden element 1: 85 mm. 
ter hoogte van afronding element 1: 35 mm 
ter hoogte van aanvang element 3: 10 mm. 

BLAD 
Diam. blad· 390 mm (b ). 
Diam. blad· 422 mm (o.). 
Dikte blad: 29 mm. 
Het blad steekt op hoogte 612 mm. 60 mm. uit ten opzichte 
van de voorzijde van de poten. 
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1. 

2.1.1. 

2.2. 

3.1. 

3.2. 

HOUTEN TAFEL, afb. 102-105. 

V 8, Casa del bel cortile (vermeld op een notitie die bij het tafeltje bewaard wordt). 

1937-1938, exacte datum onbekend. 

Magazzino Archeologico, Herculaneum. In ν. E 3152 (zie Budetta/Pagano 1988, 30). 

Tafel op drie poten met blad in de vorm van een halve maan. Elke poot was opgebouwd uit drie 
elementen. Het onderste element heeft steeds de vorm van een dierpoot, wellicht een leeuwepoot. 
Vanaf een naturalistisch gevormde klauw loopt de poot in een vloeiende, licht S-vormige boog 
omhoog. Het enkelgewricht van de poot is zozeer gestileerd, dat er geen cesuur is te onder
scheiden. De gestileerde vorm wordt nog voortgezet in een fantasierijke cylindervormige afsluiting 
van het eerste element, waar op de beide zijvlakken een voluut is aangebracht. 

Boven de voluut begint het tweede element van de poot, dat naar boven toe verticaal door
loopt; ervóór - vrijwel geheel van de poot losstaand - is een mensehoofdje aangebracht, waarvan 
de ogen met ivoor waren ingelegd. Het gaat om een jongeman wiens hoofd is getooid met een 
krans en die wellicht een jonge Dionysos/Bacchus voorstelt. 

De afsluiting van de poot is kapiteelvormig (element 3). Dit element sluit aan op het gedeelte 
dat achter het kopje doorloopt, en loopt vlak daarboven sterk naar voren en opzij uit. 

De vorm van het blad is uniek: een halve maan of een in de breedte middendoor gesneden 
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ovaal, waarbij de snijrand licht naar binnen is gebogen. Onder elk van de twee scherpe hoeken in 
het blad is een poot geplaatst met de voorzijde in de richting van de punt. De derde poot stond 
onder het midden van de rondlopende kant, maar van deze is niets bewaard gebleven. 

3.3.1. Hout, verkoold. 

3.3.3. De poten zijn gedecoreerd met mensehoofden waarvan de ogen met ivoor waren ingelegd. 

3.3.4. Alle oorspronkelijke verbindingen zijn doorsneden door het moderne draagstel. 

3.4.1. Aan het tafeltje ontbreekt één poot op enkele kleine fragmenten na. Van een tweede poot zijn de 
kapiteelvormige afsluiting aan de bovenkant en een gedeelte in het midden van element 1 
verdwenen. Dit laatste is in de moderne tijd in een ander materiaal toegevoegd. Van de derde poot 
is aan de basis de diereklauw verloren gegaan. Hoewel hiervan geen sporen bewaard zijn gebleven, 
moeten de poten door sporten met elkaar in verbinding hebben gestaan. Waarschijnlijk hebben 
deze sporten ongeveer op de plaats gezeten, waar de sporten van het moderne draagstel zijn aange
bracht, dus midden achter de voluten in het eerste element van elke poot. Tevens zijn de verbin
dingen tussen de poten en het blad verdwenen, omdat het moderne draagstel ze doorsnijdt. De 
ingelegde ivoren ogen in de hoofden ontbreken alle op één na. 

3.4.2. Het tafeltje dat in fragmenten is aangetroffen, is na de ondekking geplaatst op een draagstel van 
metaal en hout. Onder de poten van het tafeltje is een metalen plaat aangebracht van waaruit 
stroken langs de achterkant van de poten omhoog gaan. Op een hoogte van ca. 39 cm. zijn deze 
onderling verbonden door drie eveneens moderne sporten die in het midden samenkomen. Aan de 
bovenkant zijn de metalen stroken in een moderne houten plaat geschroefd, die daar ter ondersteu
ning van de resten van het tafelblad is aangebracht. Ter conservering is het hout ingesmeerd met 
paraffine met koolstofpoeder. Deze conserverende laag is in 1988 grotendeels verwijderd toen men 
het stuk schoonmaakte. 

3.5.1. H. 583 mm. (incl. moderne houten plaat onder blad 590 mm.), L. max. blad 36 cm., B. blad 27,5 
cm. (door het midden). 

3.5.2. 
POTEN 
H 528 mm 
Opbouw in hoogte 
element 1 0-430 mm , 

klauw 0-55 mm , 
voluut с q knie 373-430 mm , 

element 2 430-481 mm , 
element 3 481-528 mm, 

'kapiteel' 515-528 mm 

D klauw 55 mm 
В klauw 40 mm 
D op hoogte 70 20 mm 
В op hoogte 70 30 mm 
D op hoogte 373 D 40 mm 
В op hoogte 373 В 35 mm 
D midden voluut 65 mm 
В midden voluut 40 mm 
D op overgang elementen 1 en 2 33 mm 
D ter hoogte van hals 60 mm 
В ter hoogte van hals 23 mm 

D ter hoogte van neus 68 mm 
В ter hoogte van neus 40 mm 
В op overgang elementen 2 en 3 25 mm 
D 'kapiteel' 51 mm 
В 'kapiteel' 61 mm 
Maten ten opzichte van een loodhjn voor langs de rand van 
het blad 
ter hoogte van klauw 20 mm 
op hoogte 70 mm 52 mm , 
op hoogte 300 mm 10 mm , 
op hoogte 430 mm 25 mm (hals), 
op hoogte neus 12 mm , 
ter hoogte van aanvang element 3 52 mm , 
ter hoogte van eind element 3 32 mm 

BLAD 
H 55 mm (modern 62 mm ) 
В 360 mm 
L 275 mm 
Maximale kromming naar binnen vanuit imaginaire snijhjn 
(halve ovaal) 38 mm 

5. Catalano 1966, 9; Vaulina/Wasowicz 1974, 167 en nt. 38 (zij menen ten onrechte dat slechts de 
helft van het blad bewaard is, en dat het oorspronkelijk rond was. De poten achten zij: 'ornés d'un 
buste féminin'); Budetta 1987, 200, tav. 91; Budetta/Pagano 1988, 30-31, cat.nr. 6; Tran Tam Tinh 
1988, 104. 
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1. HOUTEN TAFEL, afb. 106-110. 

2. VI 19-23, Collegio degli Augustali. Ten onrechte wordt in Budetta/Pagano 1988 (24 en 25) de 
Casa del mobilio carbonizzato als vindplaats genoemd. 

2.1.2. Klein zij vertrek in de zuidwesthoek, afgesloten van het hoofdvertrek van het complex door een 
wand in opus craticium (Guadagno 1983, 163 fig. 5). 

2.1.3. Woonvertrek waarin wellicht ook werd geslapen en gegeten (men zou kunnen denken aan een 
dienstvertrek voor personeel). 

2.2. 20-1-1961. 

2.3. Zie cat.nr. 10, code 2.3. 

3.1. Magazzino archeologico, Herculaneum. Inv. E 2236 (oud) / E 3149 (nieuw). In de inventarislijst in 
het Magazzino Archeologico van Herculaneum staat: 'Inv. 2236. Data del reperto: 20-1-1961. 
Posto del reperto: Collegio degli Augustali, ambiente a, a destra entrante dal ΙΠ Cardo. Descri
zione: Legno (carb.). Tavolino a piano rotondo con due piedi rintagliati raffiguranti due zampe e 
testa e corpo di levriero. Manca il ΙΠ piede'. Het stuk heeft bij Budetta/Pagano 1988 (24-25) een 
nieuw inventarisnummer gekregen. 

3.2. Ronde tafel met oorspronkelijk drie poten. Van twee poten zijn resten bewaard gebleven. De hout
verbindingen zijn niet meer te bestuderen daar deze reeds bij de oude reconstructie, direct na de 
opgraving, zijn doorsneden (zie hieronder, code 3.4.2). 

Ook al ontbreken er aan de poten veel elementen, toch is het mogelijk een reconstructie te 
maken (afb. 106). Zo heeft men de verloren poot na de opgraving volledig als afgietsel kunnen 
vervangen. Elke poot bestond uit drie elementen. Gezien van onder naar boven had het eerste ele
ment de vorm van een hondepoot tot aan het kniegewricht. Boven het enkelgewricht is de tafelpoot 
licht naar voren gekromd hetgeen overeenkomt met de loop van een hondepoot tussen het enkel
en kniegewricht. De poot is zeer naturalistisch gemodelleerd en de botten zijn sterk geprononceerd 
weergegeven. De klauw is gespleten, zodat twee tenen zijn ontstaan. Vlak vóór het kniegewricht 
van de hondepoot eindigt het eerste element van de poot. 

Het tweede element, dat slechts bij één poot in origineel bewaard is gebleven, overlapt gedeel
telijk het eerste. Vlak boven het genoemde enkelgewricht was op de voorkant van de poot een 
decoratie van licht gestileerde acanthusbladeren aangebracht, die nu sterk is verweerd. Op dezelfde 
hoogte als de onderkant van dit blad is aan de zijkanten van de poot een deel van het lichaam van 
een dier te zien. Daar waar de acanthuskelk eindigt, is de voorste helft van het dier in zijn geheel 
te zien. Het dier heeft een harige vacht en lijkt een molos te zijn. Behalve een ruige vacht heeft 
het een kleine kop ten opzichte van een groot lichaam, een lange, spits toelopende neus en grote, 
lange oren. De hond is zó uitgevoerd, dat het lijkt alsof hij tegen de poot omhoog rent. Terwijl de 
rest van het lichaam van de hond in reliëf op de tafelpoot is aangegeven, staat de kop er in zijn 
geheel vrij van. 

Achter de kop van de de molos vangt het derde element van de poot aan dat vierhoekig in 
doorsnede is. Van onder naar boven verbreedt dit onderdeel zich aan drie zijden behalve de achter
kant en wordt bekroond door een blokvormig kapiteel. 

Op de drie poten is een rond blad aangebracht dat uit vele fragmenten is gereconstrueerd. 
Langs de rand is dit blad geprofileerd en de diameter ervan neemt van onder naar boven geleide
lijk toe. Aan de voorzijde sluiten de drie poten precies aan op de rand van het blad. 

3.3.1. Hout, verkoold. Er is één monster van een van de poten genomen; dit was van carpinus. 

3.3.4. Alle verbindingen zijn doorsneden door het moderne draagstel (zie onder, code 3.4.2.). 
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3.4.1. Aan alle poten ontbreken elementen: 
- van één poot ervan is het onderste stuk tot 16 cm. verdwenen; 
- van een tweede ontbreekt de decoratie op de poot; 
- de derde is in zijn geheel verdwenen. 
Van eventuele sporten zijn geen resten bewaard gebleven. Uit constructief oogpunt moeten deze er 
wel geweest zijn (zie § 3.3). 

3.4.2. Na de ontdekking is de ontbrekende poot vervangen door een afgietsel van cement. Ook de plaats 
van het ontbrekend onderste gedeelte van een tweede poot werd ingenomen door een afgietsel. 
Deze afgietsels waren roodbruin geverfd. Ter versteviging was onder en achter de poten een 
metalen draagstel aangebracht, terwijl onder het blad ter ondersteuning een houten paneel was 
geplaatst. Het blad zelf is uit vele fragmenten gereconstrueerd. In de Schede wordt het stuk als 
volgt beschreven: 'Collocazione: già nell'officina restauro. Materiale: carbone. Oggetto: Legno 
- Tavolo a 3 piedi con piano rotondo. Provenienza: Collegio degli Augustali, ambiente a destra 
entrando dal ΠΙ Cardo. Dimensioni: H. 0,64; Spessore piano 0,04; Diam. piano 0,52. Stato: 
frammentario, manca di un piede e di parti di un altro. Il piede è tutto screpolato. Restauro: reinte
grato con pezzo colorato di marrone il piede mancante e parte del secondo piede; reintegrato il 
piano rivestito di cera. Descrizione: Tavolo a tre piedi (uno e parte del secondo restaurati e reinte
grati, con piano circolare modanato al bordo. I piedi sono decorati da protomi di levrieri con la 
testa posta in direzione dell'attacco del piede al piano ed ...' (onleesbaar). Deze kaart geeft 
derhalve informatie over de oude restauratie. Tijdens een restauratie in 1988 zijn de in het 
verleden gemaakte afgietsels verwijderd, waarna de antieke resten zijn schoongemaakt en op een 
draagstel van plexiglas (met UHU+ twee-componentenlijm) zijn gemonteerd. 

3.5.1. 

3.5.2. 

H. 640 mm., Diam. blad max. 518 mm. 

POTEN 
H poten 605 mm 
Opbouw poten (van onder naar boven) 
element 1 0-ca 33,5 cm , 

klauw 0-5,5 cm , 
enkelgewricht ca 22 cm , 

element 2 ca 33,5-53 cm , 
palmblad ca 19-32 cm , 
molossier ca 30-51 cm , 

element 3 53 cm -60,5 cm , 
='kubus' 524-605 mm 

В klauw (v ) 55 mm 
В klauw (m ) 70 mm 
D klauw max 90 mm 
В 30 mm (klauw) 
- toenemend tot 70 mm (enkel) 
D boven klauw 35 mm 
- toenemend tot 90 mm (enkel) 
В kniegewncht 75 mm 
D kniegewncht 85 mm 
В op hoogte 370 mm 75 mm 
D op hoogte 370 mm 87 mm 
В op hoogte 400 75 mm 
D op hoogte 400 53 mm (doorlopend 
element tafelpoot) en 28 mm (kop) 

В op hoogte 500 48 mm 
D op hoogte 500 62 mm (poot) en 15 mm (kop) 
В element 3 van H 532-542 mm 75 mm 
D element 3 van H 532-542 mm 78 mm 
В element 3 van H 542-605 mm 72 mm 
D element 3 van H 542-605 mm 82 mm 

BLAD 
Diam blad 462 mm (o ) 
Diam blad 518 mm (b) 
H blad 35 mm 
Opbouw blad 
0-10 mm toename diam 462 tot 482 mm , 
10-12 mm diam 482 mm , 
12-22 mm toename diam van 482 tot 510 mm , 
22-35 mm diam 518 mm 

Maten ten opzichte van een loodlijn voor langs de rand van 
het blad 

80 mm (begin) en 145 mm (eind), 
25 mm (begin) en 101 mm (eind), 
20-48 mm (kop) en 65-118 mm 

op hoogte 165 mm 
op hoogte 270 mm 
op hoogte 400 mm 
(doorlopende poot) 
op hoogte 500 mm 
(doorlopende poot) 
op hoogte 605 mm 

20-35 mm (neus) en 50-112 mm 

28 -110 mm 

5. Vaulina/Wasowicz 1974, 167; Deiss 1985, 187; Budetta/Pagano 1988, 24-25, cat.nr. 3; Talamo 
Vattimo/Cima di Puolo 1990, 66. 
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1. HOUTEN TAFEL, afb. 111-114. 

2.1 Vermoedelijk Casa dell'atrio corinzio (V 30). J. Liversidge (1950, 26) noemt deze vindplaats als 
eerste. De tafel was bovendien jarenlang tentoongesteld in een vitrine in vertrek 1 van het 
genoemde huis, ten noorden van de fauces. Dit blijkt uit een foto gepubliceerd in: Maiuri 1964, 
49-50. In de Descrizione di ambienti van het huis (eind 1933, zie appendix 3) is sprake van de 
vondst van een houten tafel, maar er wordt niet ingegaan op het vertrek waarin de tafel is 
gevonden, noch op details van de tafel zelf. 

2.2. 1933 (exacte datum onbekend). 

3.1. Magazzino archeologico, Herculaneum. Inv. E 3150. 

3.2. Ronde houten tafel met drie poten. Tegenwoordig zijn hiervan slechts twee poten en het blad over. 
De poten zijn elk opgebouwd uit drie elementen waarvan het eerste de vorm heeft van een leeuwe-
poot tot aan het kniegewricht. Van de klauw tot aan het enkelgewricht lopen de tafelpoten vrijwel 
verticaal. Hierboven zijn ze sterk naar voren gekromd, hetgeen overeen komt met het verloop van 
een leeuwepoot tussen het enkel- en kniegewricht. 

Het heeft er alle schijn van dat de overgang tussen het eerste en tweede element van de poot 
is aangegeven door een acanthuskelk, maar dit is niet zeker, daar de poot hier zeer slecht 
geconserveerd is. Het tweede deel van de poot heeft de vorm van de kop van een griffioen met 
uitgestoken tong. De tongpunt rust op het gekromde eerste pootelement. De koppen zijn smal en 
hebben een smalle kraag van manen. De ogen van de griffioenen zijn in ivoor ingelegd en hun 
oren lopen naar boven toe uit in een spitse punt. Dit is tevens het einde van het tweede element. 

Boven de kromming van de leeuwepoten in element 1 verlopen de poten van het tafeltje aan 
de achterkant verticaal. Als deze lijn denkbeeldig naar beneden wordt doorgetrokken, ligt ze 
nagenoeg gelijk met de voorkant van de leeuweklauw. De elementen 2 en 3 staan dus duidelijk 
naar voren ten opzichte van element 1. Aan de bovenkant sluit element drie dat blokvormig is, aan 
op de voorzijde van de rand van het tafelblad. 

Vlak achter de griffioenkoppen waren sporten bevestigd (afb. 114 C-F). De sporten lopen naar 
het midden van de tafel toe uit in punten met een hoek van 120°, waardoor de drie precies op 
elkaar aansluiten. Op het middelpunt, waar de sporten samenkomen, is een geprofileerde ronde 
klos aangebracht, die op de draaibank is vervaardigd. 

Het ronde tafelblad is gereconstrueerd uit een groot aantal fragmenten. Het blad is langs de 
zijkant voorzien van een profiel dat van onder naar boven enigszins naar buiten uitloopt. 

3.3.1. Hout, verkoold. 

3.3.3. De ogen van de griffioenkoppen op de poten zijn ingelegd met ivoor. 

3.3.4. Alle oorspronkelijke verbindingen tussen poten en blad en tussen sporten en poten zijn doorsneden 
door het moderne draagstel (zie hieronder, code 3.4.2.). Slechts op de plaats waar de drie sporten 
in het midden samenkomen, is de verbinding gedeeltelijk bewaard gebleven. Naar het midden toe 
lopen de sporten uit in een punt met een hoek van 120°, waardoor ze precies in elkaar passen. 
Boven de plaats waar de drie punten samenkomen is een geprofileerde klos bevestigd die het lijm-
vlak tussen de drie sporten vergrootte. Mogelijk heeft aan de onderzijde een corresponderende klos 
gezeten. Het is bovendien plausibel dat verticaal door de verbinding een pennetje liep waardoor de 
beide klosjes met elkaar waren verbonden (zie cat.nr. 15). De beide klosjes en het pennetje 
klemden aldus de sporten in. 

3.4.1. Aan de tafel ontbreekt één poot in zijn geheel. Daarnaast zijn de verbindingen tussen de poten en 
het blad en die tussen de sporten en de poten verdwenen (zie hieronder, code 3.4.2.). Ook het blad 
is niet volledig geconserveerd, daar het langs de rand is afgebrokkeld. 
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3.4.2. Ter ondersteuning van de resten van het meubel is na de ontdekking een metalen draagstel 
gemaakt. Dit is aangebracht onder en achter de poten. Aan de bovenkant is op dit draagstel een 
houten plaat geschroefd die als moderne ondersteuning van het blad dient. Alle houten resten zijn 
besmeerd met paraffine met koolstofpoeder. In de moderne reconstructie sluit het blad om 
onduidelijke reden niet precies aan op de poten. Het blad is samengesteld uit fragmenten, terwijl 
een aantal ontbrekende elementen lijkt te zijn aangevuld. Het is mogelijk dat voor deze aanvullin
gen gebruik is gemaakt van antiek hout dat van elders uit de opgraving te Herculaneum afkomstig 
is. De verbindingen tussen de sporten en de drie tafelpoten zijn door het moderne draagstel door
sneden, zodat het niet zeker is of de plaats van de sporten geheel juist is gereconstrueerd, maar 
hun oorspronkelijke positie zal niet veel van de huidige hebben afgeweken. 

3.5.1. 

3.5.1. 

H. max. 547 mm., Diam. max. blad 45 cm. 

POTEN 
H max cons poten 494 en 501 mm 
Opbouw poten (van onder naar boven) 
element 1 0-292 mm , 

= klauw 0-30 mm , 
H enkelgewricht 130 mm , 
H kmegewncht 265 mm , 

element 2 292 mm -ca 40 cm , 
element 3 ca 40-ca 50 cm = 'blok' 

D ter hoogte van klauw 60 mm 
В ter hoogte van klauw 45 mm 
D boven klauw 29 mm 
В boven klauw 23 mm 
D onder enkel 33 mm 
В onder enkel 30 mm 
D ter hoogte van enkel 95 mm 
В ter hoogte van enkel 30 mm 
D ter hoogte van het midden van de boog 
tussen enkel- en kmegewncht 56 mm 
В ter hoogte van het midden van de boog 
tussen enkel- en kmegewncht 30 mm 
D ter hoogte van knie 85 mm 
В ter hoogte van knie 30 mm 
D ter hoogte van hals griffioen 35 mm 

В ter hoogte van hals griffioen 25 mm 
D ter hoogte van kop gnffioen 70 mm (kop 37 mm ) 
В ter hoogte van kop gnffioen 35 mm 
D blok 45 mm 
В blok 32 mm 

Maten ten opzichte van een loodlijn voor langs de 
achterkant van de poot aan de top 
op hoogte klauw -20 mm , 
op hoogte enkel -25 mm , 
op hoogte midden boog tussen enkel en knie + 55 mm , 
op hoogte knie + 10 mm 

SPORTEN 
H onderkant sporten 278 mm 
H sporten 18 mm 
Dikte sporten vlak achter poot 17 mm 
Dikte sporten bij punt 29 mm 
H klos 21 mm 
Diam max klos 23 mm 

BLAD 
Dikte blad 29 mm 
Diam blad onder 380 mm 
Diam blad boven 450 mm 

5. Liversidge 1950, 26; Liversidge 1955, 40 en 47; Maiuri 1964, 49-50; Vaulina/Wasowicz 1974, 
167; Deiss 1985, 109 (Deiss noemt als herkomst de Casa del sacello di legno); Budetta/ Pagano 
1988, 26-27, cat.nr. 4 en afb. op p. 98 en 99; Tran Tam Tinh 1988, 104; Mastroroberto 1992, 146; 
Mols 1993, 491 en 498, tav. СХІП, 1. 

1 9 ' 

1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

HOUTEN TAFEL, afb. 115-118. 

Insula Orientalis I 1 a, Casa di M. Pilus Primigenius Granianus. 

De tafel is vermoedelijk gevonden in vertrek E (cf. Maiuri 1958, 271), de precieze opstelling is 
onbekend. 

2.1.3. 

2.2. 

Woonkamer. 

3-4-1940. 
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2.3. Zie cat.nr. 11, code 2.3. 

3.1. Magazzino archeologico, Herculaneum. Inv. E 2052. 

3.2. Ronde houten tafel op drie poten. De poten waren opgebouwd uit 3 elementen, waarvan het 
onderste de vorm had van een dierpoot tot aan het kniegewricht (element 1). Het bovenste gedeelte 
van de boog die de dierpoot vertoonde tussen het enkel- en kniegewricht, is bij alle poten bewaard 
gebleven. Element 1 werd gedeeltelijk overlapt door het tweede, dat de vorm had van een 
rennende windhond, die de kop naar het tafelblad heeft gericht. Deze decoratie is slechts op een 
van de poten geconserveerd. Terwijl de rug van het beest nog met de tafelpoot samenvalt, komt de 
hond naar boven toe steeds meer los van de poot en lijkt er uiteindelijk tegen op te klimmen. De 
kop staat vrijwel volledig los van de tafelpoot. Hierboven wordt de poot bekroond door een derde 
element, een blok. Door de slechte staat van conservering zijn details niet te bestuderen. 

Door twee regels zijn de drie poten vlak onder het blad met elkaar verbonden. Eén ervan 
verbindt de poot waarop de windhond volledig behouden is, met een van de andere poten. Haaks 
op het midden van deze regel staat de tweede die met de derde poot is verbonden. Tussen de 
regels onderling en tussen de regels en de poten lijken pen-en-gatverbindingen te zijn gebruikt. 

Direct op de poten en de regels rustte het ronde blad van het tafeltje. In de huidige situatie is 
echter tussen de poten en het blad een moderne houten plaat ter versteviging van het blad aange
bracht (zie hieronder, code 3.4.2.). Wellicht is bij de oorspronkelijke verbinding gebruik gemaakt 
van pen-en-gatverbindingen en lijm. De diameter van het blad neemt van onder naar boven sterk 
toe tot ongeveer de helft van de hoogte. Daarboven liep de rand van het blad nagenoeg verticaal. 
Dit gedeelte is afgebrokkeld. 

3.3.1. Hout, verkoold. Er is één monster genomen, dat niet te identificeren was. 

3.3.4. Alle oorspronkelijke verbindingen zijn verdwenen, doordat ze zijn doorsneden door het moderne 
draagstel. Tussen de regels en de poten moeten pen-en-gatverbindingen gezeten hebben. Voor de 
verbinding tussen de regels en het blad zou gebruik gemaakt kunnen zijn van lijm of schroeven, 
maar ook hiervan zijn geen sporen bewaard gebleven. 

3.4.1. Bij alle poten ontbreekt een gedeelte aan de onderkant. Slechts op een van de drie poten is de 
decoratie in de vorm van een windhond geconserveerd. Van eventuele sporten is geen enkel spoor 
bewaard gebleven. Het tafelblad is afgebrokkeld. 

3.4.2. Om de resten van de tafel op hun plaats te houden, is in de moderne tijd een metalen draagstel 
gemaakt, dat tegen de achterkant van de poten staat en in het midden drie sporten heeft, die op een 
steun rusten. Direct na de opgraving was waarschijnlijk meer van de poten geconserveerd dan 
tegenwoordig. Onder hetgeen nog van de poten bewaard gebleven is, zet het metaal van het 
moderne draagstel de bocht voort die de poten daar gemaakt moeten hebben. Bovendien zijn 
metalen plaatjes aangebracht op de plaatsen waar het draagstel de vloer raakt. Deze kunnen ter 
ondersteuning van de nu verdwenen bases van de houten poten van de tafel hebben gediend. Dit 
maakt het aannemelijk dat de oorspronkelijke hoogte van de tafel juist is gereconstrueerd. 

Wellicht waren de poten in de oorspronkelijke toestand behalve door regels door sporten met 
elkaar verbonden, hoewel hiervan geen sporen bewaard zijn gebleven. Die sporten zouden dan 
gezeten hebben waar zich tegenwoordig de sporten van het moderne metalen draagstel bevinden, 
dat wil zeggen direct boven het kniegewricht in element 1. Zonder sporten zou de constructie erg 
zwak zijn geweest. 

Op de poten en de antieke sporten ligt een moderne houten plaat (dikte 4 mm.), die ter onder
steuning van de resten van het tafelblad dient. Ter conservering is het hout ingesmeerd met paraf
fine, vermengd met koolstofpoeder. 

3.5.1. H. max. cons. 443 mm., Diam. blad max. 507 mm. 
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3.5.2. 

4. 

5. 

POTEN 
H max cons.: 413 mm. 
H. gereconstrueerd: 607 mm. 

N.B. Alle hoogtematen zijn vanaf de boven
kant van de poten naar beneden genomen. 
H. max. cons, element 1. 413-285 mm 
H. max. cons, element 2: 413-110 mm. 
H. element 3: 110-0 mm 
D. element 1 op hoogte 413 mm.· 48 mm. 
B. element 1 op hoogte 413: 40 mm. 
D op hoogte 285 mm.: 86 mm. 
B. op hoogte 285 mm.: 45 mm. 
D. op hoogte 245 mm.: 76 mm. 
D. ter hoogte van aanvang hondekop: 16 mm. 
D. op hoogte 160 mm.: 56 mm (incl. kop) 
en 35 mm. (alleen kop) 
В op hoogte 160 mm.: 45 mm. (incl. kop) 
en 18 mm. (alleen kop) 
D. vlak boven kop: 37 mm. 

Zie appendix 1: 3-4-1940. 

B. vlak boven kop: 28 mm 
D. element 3: 48 mm 
B. element 3: 35 mm. 
Maten ten opzichte van een loodlijn voor langs 
de achterkant van de poot aan de top: 
op hoogte 413 mm.: 55 mm.; 
op hoogte 380 mm.: 62 mm.; 
op hoogte 285 mm.: 10 mm. 

REGELS 
H. regel 1: 20 mm. 
Max. L. regel 1: ca. 31 cm 
B. regel 1: 41 mm. 
H. regel 2: 21 mm. 
L. regel 2: 218 mm. 
B. regel 2: 44 mm. 

BLAD 
H. 30 mm. 
Diam. 457 mm (o.) en 507 mm. (b.) 

Tran Tam Tinh 1988, 104; Mols 1991-1992, 35 en 37 fig. 7. 
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1. 

2. 

3.1. 

3.2. 

3.3.1. 

3.3.4. 

3.4.1. 

HOUTEN TAFELPOOT, afb. 119 en 122 A. 

Herkomst onbekend. 

Depot in de zuidoosthoek van Insula VI. 

Van een ronde tafel op drie poten resteert slechts een gedeelte van één poot. Deze had de vorm 
van een dierpoot, maar de klauw ontbreekt, waardoor niet is vast te stellen om wat voor dierpoot 
het gaat. Ook aan de bovenkant ontbreekt een gedeelte. Aan de voorzijde is het fragment licht 
beschadigd. Op deze plaats heeft waarschijnlijk een decoratie gezeten. Aan de achterzijde steekt op 
tweederde van de hoogte een pen uit, die mogelijkerwijs deel heeft uitgemaakt van een verbinding 
tussen de poot en een van de sporten van het tafeltje. 

Hout, alleen het oppervlak is verkoold. 

Een uitstulping aan de achterzijde van de poot heeft wellicht deel uitgemaakt van de verbinding 
tussen de poot en een sport. Het is mogelijk dat hier een losse pen zat, die met lijm in de sport en 
de poot was bevestigd. Een andere mogelijkheid is dat de sport vóór het bereiken van de poot is 
afgebroken, waardoor het uitstekend element deel heeft uitgemaakt van de sport zelf, terwijl in de 
poot nog een pen-en-gatverbinding aanwezig is. 

Aan de poot ontbreken de beide uiteinden. Een lichte beschadiging aan de voorkant geeft de plaats 
aan waar oorspronkelijk een decoratie (een dierkop?) heeft gezeten. 

3.5.1. H. max. 34 cm., B. max. 6 cm., D. max. 9 cm. 
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1. HOUTEN TAFELPOOT, afb. 120 en 122 B. 

2. Herkomst onbekend. 

3.1. Depot in de zuidoosthoek van Insula VI. 

3.2. Van een ronde tafel op drie poten is slechts ongeveer de helft van een van de poten bewaard 
gebleven. Naar de loop van de boog aan de onderkant te oordelen had het onderste element van de 
poot de vorm van een leeuwepoot tot aan het kniegewricht. Slechts het gedeelte van de enkel tot 
aan het kniegewricht is geconserveerd. 

Van het daarboven gelegen tweede element is slechts een aanzet bewaard gebleven. Van een 
decoratie aan de voorzijde ontbreekt elk spoor. Het derde pootelement is volledig verdwenen. Naar 
analogie met andere tafels (cat.nr. 14-19) zou hier een kapiteel- of blokvormige afsluiting gezeten 
kunnen hebben. 

Een interessant detail toont de achterkant, waar vlak boven het einde van het onderste element 
een pen uitsteekt, die wordt omgeven door een laag vuil. Dit vuil heeft de kleur van ijzeroxyde, 
hetgeen er op zou kunnen wijzen, dat het om een metalen pen gaat. De pen diende ter verbinding 
van de poot met een van de drie sporten van de tafel. 

3.3.1. Hout, alleen het oppervlak is verkoold. 

3.3.3. Het is mogelijk dat de pen die voor de bevestiging van een sport aan de achterzijde van het 
fragment uitsteekt, van metaal is. Wanneer deze plaats schoongemaakt is, zal blijken of de 
hoeveelheid ijzeroxyde die hier nu aan de oppervlakte te zien is, wel of niet afkomstig is van een 
metalen verbindingspen. 

3.3.4. Uit de hierboven reeds genoemde uitstulping aan de achterzijde van de poot kan worden afgeleid 
hoe de verbinding tussen sport en poot oorspronkelijk tot stand kwam. Het heeft er alle schijn van 
dat zowel in de sport als in de poot een gat is gemaakt waarin met lijm een losse pen was 
bevestigd. Het is niet uit te sluiten dat het pennetje niet van metaal was maar van hout, waardoor 
de verkleuring een andere oorzaak moet hebben. De mogelijkheid dat een losse, houten pen de 
verbinding vormde tussen poot en sport blijft dan bestaan. Een andere mogelijkheid is dat de sport 
vóór het bereiken van de poot is afgebroken, waardoor het uitstekend element deel heeft 
uitgemaakt van de sport zelf, terwijl in in de poot nog een pen-en-gatverbinding aanwezig is. 

3.4.1. Zowel boven als onder ontbreekt de afsluiting van de poot. Van een eventuele decoratie op de 
voorzijde van de poot is geen enkel spoor bewaard gebleven. 

3.5. 
H. max.: 34 cm. Ligging pen aan de achterzijde (v l.n.r.): 2,5-3,5 cm. 
B. max.: 7 cm. H. pennetje: 2,5 cm. 
D. max · 11,5 cm. D. pennetje uit poot: 1,5 cm. 
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1. HOUTEN TAFELPOOT, afb. 121 en 122 С 

2. Herkomst onbekend. 

3.1. Depot in de zuidoosthoek van Insula VI. 
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2. Van een ronde tafel op drie poten is een gedeelte van één poot geconserveerd. Aan de onderkant 
heeft het fragment de vorm van een leeuwepoot tot aan het kniegewricht. De klauw ontbreekt. Tot 
aan het enkelgewricht verloopt de poot nagenoeg verticaal; tussen het enkel- en het kniegewricht 
maakt hij een boog naar voren. Ter hoogte van het kniegewricht ligt de achterzijde van de poot 
weer in één (denkbeeldige) lijn met de achterkant tussen de klauw en het enkelgewricht. Boven het 
kniegewricht is zeer weinig bewaard gebleven. De decoratie op de voorzijde, direct boven dit knie-
gewricht, is verdwenen. Aan de beide zijkanten zijn van onder af tot aan het enkelgewricht en in 
het onderste gedeelte van de ruimte tussen het enkel- en kniegewricht de geprononceerd weergege
ven botten van de leeuwepoot te onderscheiden. 

Aan de achterzijde steekt op tweederde van de hoogte een pen uit, die deel uitmaakte van een 
verbinding tussen de poot en een van de drie sporten van de tafel. De bruinrode kleur van ijzer-
oxyde die op deze plaats is te zien, zou er op kunnen wijzen dat de pen van metaal was. 

3.1. Hout, alleen het oppervlak is verkoold. 

3.3. Zie cat.nr. 21, code 3.3.3. 

3.4. Zie cat.nr. 21, code 3.3.4. 

4.1. Zowel onder als boven ontbreekt de afsluiting. Voorts is de decoratie aan de voorzijde van de 
poot, wellicht een dierkop, verdwenen. 

5.1. H. max. 50 cm., B. max. 5,5 cm., D. max. 11 cm. 

5.2. 
Opbouw poot: D. midden bocht: 8 cm. 
D. onder: 5,5 cm H. pennetje: 39,5-41 cm. 
H. enkelgewricht: 20 cm. L. pen buiten poot: 2 cm. 
D. enkelgewricht: 7 cm. D. poot op 39,5 cm.: 11 cm.; D. top poot 6 cm. 
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ZITMEUBELS 
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1. HOUTEN KRUK, afb. 123-126. 

2.1. Herkomst onbekend. Maiuri (1958, 463, cf. 462 fig. 416) geeft als vindplaats: Insula Orientalis Π 
10, vertrek a. Bij het krukje zelf wordt een notitie bewaard waarop staat: 'Cardo superiore, casa 
no. 30'. In dit geval is misschien de Casa dell'atrio corinzio aan de overkant van de straat bedoeld. 
Voor de problematiek met betrekking tot de herkomst zij verwezen naar cat.nr. 13, code 2.3. 

3.1. Magazzino archeologico, Herculaneum. Inv. E 3148. 

3.2. Houten kruk op vier poten. De poten zijn op twee niveaus onderling verbonden door telkens een 
groep van vier regels. Van de verbindingen tussen de poten en regels is geen spoor meer 
aanwezig, omdat men bij het aanbrengen van het oude draagstel alle oorspronkelijke verbindingen 
heeft doorsneden. De oorspronkelijke lengte van de regels is niet vast te stellen, omdat ze alle 
slechts in fragmenten bewaard zijn gebleven. De afmetingen van de doorsnede van de regels (ca. 
18 χ 40 mm.) en die van de poten (ca. 40 χ 40 mm.) komen overeen met de afmetingen van de 
latjes die gebruikt zijn voor de schommelwieg (cat.nr. 11). Wellicht is hier sprake van standaard-
maten. 

Een nagenoeg vierkant zitvlak met een naar boven toe verjongend profiel wordt aan de onder
kant ondersteund door een moderne plaat van plexiglas (zie hieronder, code 3.4.2.). Aan de boven
kant is het zitvlak gedecoreerd met een stervormig patroon dat is gelegd in losse stukjes fineer, die 
een houtmozaïek vormen. De ster wordt aan alle vier de zijden omgeven door twee rechte stroken, 
eveneens in oplegwerk, waarvan de elementen in de hoeken op elkaar aansluiten doordat ze in 
verstek zijn gezaagd. Het ongeveer vierkante vlak met ster en stroken ligt aan alle zijden enkele 
centimeters binnen de rand van het zitvlak. 

De stervorm, die op het eerste gezicht nogal ingewikkeld lijkt, zou op een eenvoudige manier 
kunnen zijn geconstrueerd met een vierkant als uitgangspunt. Het vierkant is met twee diagonalen 
en twee rechte lijnen (een horizontale en verticale) die door het middelpunt van het vlak gaan, in 
acht gelijke driehoeken verdeeld (afb. 126 F). Voor de uiteindelijke figuur is gebruik gemaakt van 
twee hulpcirkels met behulp waarvan op de genoemde lijnen punten zijn uitgezet. Als centrum 
hebben deze beide cirkels het middelpunt van het volledige vlak en hun stralen zijn gelijk aan 
resp. V* van een diagonaal en л van een van de rechte lijnen. Vanuit de snijpunten van de 
binnenste cirkel met de rechte lijnen zijn acht lijnstukken getrokken naar de hoekpunten van het 
vierkant. Aldus is een ster verkregen met vier punten (zie afb. 126 G). Vanuit de snijpunten van 
de buitenste cirkel met de acht gevormde lijnstukken zijn vervolgens nieuwe lijnen getrokken, 
enerzijds naar buiten, steeds naar de dichtstbijzijnde punten waar de rechte lijnen de randen van 
het volledig vlak raken, en anderzijds naar binnen, steeds naar de punten waar de binnenste cirkel 
de diagonaal snijdt (zie afb. 126 H). Na het verwijderen van de hulpcirkels was de figuur uitgezet 
(afb. 126 I) en konden de elementen in houtmozaïek worden aangebracht. 

3.3.1. Hout. De kruk en het mozaïek zijn uit verschillende houtsoorten vervaardigd. Beide houtsoorten 
zijn verkoold, waarbij het houtmozaïek in geringere mate gecarboniseerd lijkt dan de rest. Van een 
van de poten is een monster genomen dat afkomstig bleek van de abies alba. 

3.3.4. Naar de houtverbindigen kan men slechts gissen, omdat zij zijn doorsneden door het moderne 
draagstel (zie hieronder, code 3.4.2.). Waarschijnlijk waren de verbindingen tussen de poten en de 
regels enerzijds en tussen de poten en het zitvlak anderzijds pen-en-gatverbindingen. 

3.4.1. De kruk is gereconstrueerd uit een groot aantal fragmenten. Zowel van de poten als van de regels 
ontbreken vele elementen. De decoratie in houtmozaïek is evenmin intact. 
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3.4.2. Na de ontdekking is het krukje gereconstrueerd doordat de verschillende elementen zijn bevestigd 
op een metalen draagstel. Daarbij heeft men het hele stuk ingesmeerd met paraffine waarin men 
koolstofpoeder had gemengd. Het oude draagstel is in 1986 vervangen door een nieuw uit plexi
glas en de resten zijn hierop bevestigd met UHU+ twee-componentenlijm. De paraffinelaag is 
momenteel veel dunner. Het is niet duidelijk of de regels bij de reconstructie precies op de 
oorspronkelijke plaats zijn teruggeplaatst. 

3.5.1. 

3.5.2. 

H. 444 mm., L. 460 mm., B. 455 mm. 

POTEN 
Onderstel: L. 441 mm.; B. 434 mm. 
H. poten: 422 mm. 
Dikte poten: 46 mm. 
В poten: 45 mm 

REGELS 
Dikte regels: 18 mm. 
Positie regels (van onder naar boven): 
58-98 mm.; 
349-389 mm 

ZITVLAK 
H. 22 mm. 
L 459 mm. (o.) en 417 mm. (b.) 
В 454 mm (o.) 412 mm. (b.) 
L decoratie1 388 mm. 
B. decoratie. 383 mm. 
D. oplegwerk: 2-3 mm. 
Afmetingen vanaf de rand tot de ster-
profiel' 0-21 mm ; 
strook: 21-51 mm ; 
strook. 51-71 mm. 

Maiuri 1958, 463 en fig. 420; Kusch 1960, 20 en Abb. 31; Maiuri 1964, 57; Packer 1975, 141; 
Deiss 1985, 126 en fig. op p. 129; Budetta 1987, tav. 90; Budetta/Pagano 1988, 22-23, cat.nr. 2 en 
afb. op p. 97; Mastroroberto 1992, 147; Mols 1993, 491 en 496 tav. CXI, 1. 
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1. HOUTEN BANK, afb. 127-128. 

2.1.1. V 31, Casa del sacello di legno. 

2.1.2. Eerste verdieping, vertrek aan de achterzijde van het huis. 

2.1.3. Woon-, werk- en slaapkamer. 

2.2. 13-4-1934. 

2.3. In hetzelfde vertrek zijn een bed en drie kisten gevonden, waarvan er twee gevuld waren met 
schrijftafeltjes en één met vaatwerk van brons en terracotta. 

3.1. Vertrek 2, begane grond. 

3.2. Houten bank op twee steunen die aan de onderkant horizontaal lopen en aan de achterkant 
verticaal. De achterkant ligt op één lijn met de achterkant van het zitvlak. Aan de voorkant hebben 
de steunen een gebogen S-vorm boven een korte, verticale aanzet. Het S-vormig verloop aan de 
voorzijde van de steunen is gebaseerd op de vorm van een dierpoot, die echter tot een eenvoudige 
boogvorm gestileerd is. 

Op de twee steunen ligt het zitvlak van het bankje dat waarschijnlijk is samengesteld uit drie 
planken die met de lange zijden aan elkaar zijn bevestigd. Langs de voorzijde van het oppervlak 
loopt een smalle, vlakke lijst. De verbindingen tussen de steunen en het zitvlak zijn doorsneden 
door het moderne draagstel (zie hieronder, code 3.3.4). Het zitvlak steekt aan de voorzijde enigs
zins uit ten opzichte van de steunen. 

3.3.1. Hout, verkoold. 
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4. Hoe de poten met het zitvlak zijn verbonden, is niet te zien. Vermoedelijk bestaan de verbindingen 
uit lange messingen die in vooraanzicht de vorm van hele of halve zwaluwstaarten hebben 
(vergelijk afb. 22 E), hetgeen is af te leiden uit een andere bank (cat.nr. 25) die gelijkenis vertoont 
met dit stuk. 

1. Aan de bank ontbreken slechts kleine fragmenten. De rechter steun mist onder aan de voorzijde 
een hoek. Het zitvlak is langs de randen afgebrokkeld. 

2. Om het bankje te ondersteunen is na de ontdekking een metalen draagstel gemaakt, waarvan de 
verschillende elementen tegen de binnenkant van de steunen en onder het zitvlak zijn geplaatst. 
Tegenwoordig zijn de beide steunen met ijzerdraad aan het draagstel bevestigd. Ter conservering is 
het hout behandeld met paraffine, vermengd met koolstofpoeder. Bij de reconstructie zijn de beide 
steunen elk ca. 30 cm. uit de zijkanten van het zitvlak geplaatst. Waarschijnlijk hebben ze zich 
hier oorspronkelijk niet bevonden, omdat de bank dan bijzonder instabiel zou zijn geweest. Veeleer 
is te verwachten dat de steunen dicht langs de zijkanten waren aangebracht waardoor het zitvlak 
niet kon kantelen, wanneer men dicht bij de rand plaats nam. 

1. H. 368 mm. (incl. reconstructielat van 5 mm. dikte), L. max. 1400 mm., B. max. 268 mm. 

STEUNEN 
H 315 mm 
L max 255 mm 
L mm 210 mm (op hoogte 90 mm ) 
Dikte 35-40 mm 
Voorvlak loopt verticaal van 0-22 mm 

ZITVLAK 
H 48 mm 

L 1395 mm (v ) 
L 1400 mm (a ) 
В 263 mm (1 ) 
В 268 mm (r ) 
Dikte lijst 4 mm 
H lijst 2 mm 
Ligging steunen onder zitvlak (van links naar rechts) 
315-350 mm en 1050-1090 mm 

Zie appendix 1: 13-4-1934 en Descrizione di ambienti van de Casa del sacello di legno. 

Mols 1993, 491 en 495 tav. CX, 1. 

HOUTEN BANK, afb. 129-132. 

Herkomst onbekend. 

Magazzino archeologico, Herculaneum (tot 1987 stond het stuk in een depot in de Area Sacra, 
sacellum A, waarheen het was overgebracht vanuit een depot dat op de plaats stond waar nu het 
Magazzino Archeologico staat). 

Bank die is opgebouwd uit twee steunen met daarop een zitvlak. De achter- en onderkant van de 
steunen staan haaks op elkaar en zijn vlak. Alleen aan de voorzijde heeft de steun een gebogen 
S-vormig verloop, hetgeen een gestileerde nabootsing is van een dierpoot van de klauw tot aan het 
kniegewricht. Aan de onderzijde lopen de steunen hier schuin naar binnen. Daarboven komt de 
rand met een vloeiende boog terug naar voren om daarboven weer naar achter te wijken. Aan de 
bovenzijde van elke steun is een messing aangebracht, waarmee de verbinding van de steun met 
het zitvlak tot stand kwam en die aan de rechtersteun het best bewaard is gebleven. Aan de 
rechterkant verbreedt deze messing zich van onder naar boven, zodat een halve schuif-zwaluw-
staart ontstaat. Aan de andere zijde vertoont ze over de gehele zijde een uitsparing. De linkersteun 
had, zij het in spiegelbeeld, dezelfde vorm. Van de messing op deze steun zijn slechts fragmenten 
bewaard gebleven. 
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Aan de binnenzijde van beide steunen is een tweetal groeven aangebracht die deel hebben 
uitgemaakt van verbindingen welke de constructie van de bank verstevigden (zie hieronder, code 
3.3.4. en afb. 132 E-F). Zonder deze versteviging zou tijdens het gebruik de druk naar de beide 
zijkanten zo groot zijn geworden, dat de bank zou zijn ingezakt. Behalve de groeven zijn er geen 
aanwijzingen voor de vorm van de verstevigingen. Een derde groef aan de binnenzijde van de 
linker steun is onregelmatig en heeft bovendien geen tegenhanger aan de andere steun. Deze moet 
waarschijnlijk worden opgevat als een beschadiging. 

Op het naar buiten gerichte vlak van de rechter steun is ter decoratie in reliëf een voluut 
aangebracht, die rechtsom naar binnen draait (afb. 131, 132 D). Op de corresponderende plaats op 
de linker steun is hiervan niets te zien. Mogelijkerwijs is bij de eerste reconstructie op deze plaats 
een vlak stuk ingezet. 

Op de beide steunen lag het zitvlak, dat langs de randen is afgebrokkeld. De voorzijde is iets 
afgerond en het vlak is over de gehele lengte naar binnen toe uitgediept voor meer zitcomfort. 
Langs de randen van het bovenvlak is een eenvoudige, ingekerfde lijndecoratie aangebracht. Paral
lel aan de achterzijde en de beide zijkanten loopt telkens één lijn, langs de voorzijde lopen twee 
lijnen. De drie lijnen in de lengterichting nemen de gehele lengte in, terwijl die in de breedte 
tussen die in de lengte zijn aangebracht. 

Aan de onderkant van het zitvlak is de plaats te zien waar de rechtersteun oorspronkelijk in 
het zitvlak was ingelaten. Hier zit over de gehele diepte, met uitzondering van de voorkant, een 
groef. Uit het feit dat de uitsparing voor de groef aan de voorzijde ontbreekt, kan geconcludeerd 
worden dat de messing boven langs beide steunen van achter uit in het zitvlak moet zijn 
geschoven. De corresponderende groef aan de linkerkant is niet zichtbaar. 

3.3.1. Hout, verkoold. 

3.3.4. Na het schoonmaken van de rechtersteun in 1987-1988 is zijn verbinding met het zitvlak zichtbaar 
geworden. Een groot gedeelte van de bovenrand van de steun wordt ingenomen door een messing, 
die aan de rechterkant naar onder toe schuin naar binnen loopt, zodat de vorm van een halve 
schuif-zwaluwstaart ontstaat (afb. 132 G). In het zitvlak kwam deze vorm in negatief terug (groef). 
De rechte kant van de verbinding vertoont bovendien een uitsparing die over de volledige lengte 
van de messing verloopt. De lijst werd bij de bevestiging van achter af in het zitvlak geschoven, 
waardoor een sterke verbinding ontstond. 

Ter versteviging van de constructie was oorspronkelijk op een lager niveau, tussen de beide 
steunen in, een verbinding aangebracht. Een aanwijzing hiervoor vormen twee verticale groeven 
aan de binnenkant van beide steunen (afb. 132 E-F). Voor deze verbinding komen twee alterna
tieven in aanmerking: 
1. een verbinding tussen de beide steunen met behulp van regels of volledig gesloten panelen; 
2. verticale balkjes die met een messing in elke groef waren bevestigd en aan de bovenzijde met 

het zitvlak waren verbonden. In het zitvlak zijn hiervoor echter geen aanwijzingen te onder
scheiden, omdat het plexiglas het zicht belemmert. 

Het gebruik van gesloten panelen zou het meest effectief zijn geweest. Behalve de genoemde 
groeven zijn van deze extra versteviging geen sporen bewaard gebleven. 

3.4.1. De hoofdvorm is bewaard gebleven, maar er ontbreken veel fragmenten: 
langs de onderrand van de linkersteun; 
een gedeelte van de voluut die als decoratie uit de rechter steun is gebeiteld of gesneden; 
fragmenten van de messing van de linker steun; 
fragmenten langs de rand van het zitvlak, onder andere de hoek rechts voor en het midden 
van de rechter zijde. 

3.4.2. Om de verschillende onderdelen van de bank op hun plaats te houden is na de ontdekking een 
metalen draagstel aangebracht aan de onderzijde en de binnenzijde van de steunen, alsmede onder 
het zitvlak. Ter conservering werd het hout ingesmeerd met een dikke laag paraffine, vermengd 
met koolstofpoeder. Deze laag onttrok alle details aan het oog. Omdat het bankje lang in een zeer 
vochtig vertrek had gestaan, was het oude draagstel eind jaren tachtig aan vervanging toe. Het 
zitvlak was van het draagstel losgeraakt en in twee delen gebroken. Bij een nieuwe restauratie, 
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begin 1988, is het hele stuk schoongemaakt. Hierbij is de laag paraffine grotendeels verwijderd, 
waardoor verschillende details beter zichtbaar zijn geworden. Bovendien is het oude, metalen 
draagstel vervangen door een nieuw, dat uit plexiglas is vervaardigd. Het hout is op dit frame 
gelijmd met UHU+ twee-componentenlijm. 

3.5.1. H. max. 390 mm., H. gereconstrueerd 414 mm. (= incl. messingen en plexiglas), L. ca. 105 cm., 
B. 332 mm. 

3.5.2. 
STEUNEN 
H 355 mm (1 ) en 349 mm (r ) 
H incl messing 370 mm (1 ) en 362 mm (r ) 
L max cons 301 mm (1) en 318 mm (г) 
L 240 mm 
Dikte 43 mm (1 ) en 44 mm (г ) 
Ruimte tussen beide steunen in oude 
reconstructie 698 mm 
Ruimte tussen beide steunen in nieuwe 
reconstructie 790 mm 

Ligging voluut 
130-270 mm (van onder naar boven) 
162-278 mm (van achter naar voor) 
Middelpunt op hoogte 235 mm 

Opbouw rechter steun 
L 313 mm (o ) 
L op H 25 mm 240 mm 
L op H 235 mm 301 mm (1 ), 318 mm (r) 
L boven, van 350-360 mm 
L onder messing) 250 mm 
Max geconserveerde lengte onderzijde 
linker steun 261 mm (in fragmenten) 
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1. HOUTEN BANK, afb. 133-136. 

2.1. Zogenaamde Decumanus Maximus (deze vindplaats staat vermeld op een bij de bank behorende 
notitie). De exacte herkomst is onbekend. 

2.2. 1960-1961; exacte datum onbekend. 

3.1. Magazzino archeologico, Herculaneum. Inv. E 3153. 

3.2. De bank bestaat uit een zitvlak steunend op vier poten, twee rechthoekige achter en twee geprofi
leerde vóór. Elke voorpoot was aan de onderzijde met de corresponderende achterpoot verbonden 
door een latje. De verbindingen tussen de poten en de latjes zijn volledig gesloten, waardoor ze nu 
niet te bestuderen zijn. Aan het linker latje ontbreekt een gedeelte in het midden, van het rechter is 
slechts een deel bewaard gebleven, namelijk een fragment dat loopt van de voorzijde tot aan de 
achterkant van de voorpoot. Langs de randen zijn de fragmenten van de latjes afgerond. Uit het 
linkerlatje kan men de oorspronkelijke maten herleiden. Om de poten m het zitvlak te bevestigen 
zijn pen-en-gatverbindingen gebruikt (zie hieronder, code 3.3.4.). De achterpoten, die rechthoekig 
van vorm zijn, sluiten aan de achterzijde precies aan op de achterrand van het zitvlak. De voor
poten verlopen aan de achterzijde verticaal en zijn aan de voorzijde in een fantasievorm gemodel
leerd. De vorm doet sterk denken aan een gestileerde dierpoot van klauw tot knie, maar in het 
verloop tussen het enkel- en het kniegewncht van de dierpoot is een krul toegevoegd. Ten opzichte 

Lijst verbinding 
H max 15 mm 
L 208 mm 
В (b ) 13 mm 
Ligging verticale inkepingen aan binnenzijde rechtersteun 
(van achter naar voor) 20-34 mm en 205-227 mm 
Ligging verticale inkepingen aan binnenzijde linker steun 
(van achter naar voor) 23-32 mm en 216-234 mm 

ZITVLAK 
H 35 mm 
L 1050 mm 
В 332 mm 
Positie groef onder zitvlak (v r η 1) 125-153 mm 

LIJSTJES OP ZITTING 
Η 2-3 mm 
Positie lijstjes 
van links naar rechts 37-40 mm en 1007-1010 mm , 
van voor naar achter 14-16, 40-42 en 306-308 mm 

Huidige positie steunen ten opzichte van zitvlak 
(van links naar rechts) 118-161 mm (1 ) 
en 951-995 mm (r) 
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van de voorzijde van het zitvlak springen de voorpoten iets in. 
Het zitvlak is uit een groot aantal fragmenten gereconstrueerd. Door de slechte staat van 

conservering is het onduidelijk of het oorspronkelijk uit één stuk was vervaardigd dan wel uit 
verscheidene onderling verlijmde planken was samengesteld. Aan de voorkant is het zitvlak licht 
gerond en langs de rand is hier over de gehele lengte een enigszins opstaande, geprofileerde lijst 
aangebracht. Parallel aan deze lijst loopt aan de achterkant eveneens een lijst, die even hoog is en 
vlak. Beide lijsten beginnen zowel links als rechts iets uit de rand van het zitvlak. Langs de rand 
aan de achterzijde van het zitvlak zit op ongeveer een derde uit de linkerrand door het hele vlak 
heen een rechthoekig gat, waarvan de functie niet bekend is. 

3.3.1. Hout, verkoold. Er is één monster genomen dat niet te identificeren was. 

3.3.4. De achterpoten zijn door middel van pen-en-gatverbindingen in het zitvlak ingelaten. De pen is 
steeds in het verlengde van de poten aangebracht en is aan de achterzijde van het zitvlak zichtbaar. 
De verbindingen tussen de voorpoten en het bovenblad waren wellicht zwaluwstaartverbindingen, 
maar dit is moeilijk te zien. De verbindingen tussen de poten en de lat eronder zijn niet meer 
waarneembaar, maar ook hier moet gedacht worden aan pen-en-gatverbindingen. 

3.4.1. De ontbrekende elementen zijn: 
- delen van de beide verbindingslatjes onder de poten; 
- een klein gedeelte aan de bovenkant van de linker achterpoot; 
- een gedeelte van het zitvlak boven de linker achterpoot; 
- stukjes op alle hoeken van het zitvlak behalve links achter. 

3.4.2. 

3.5.1. 

3.5.2. 

Om de bank te consolideren is na de ondekking een draagstel gemaakt dat was opgebouwd uit 
metalen stroken. Het was aangebracht onder de latjes die de poten met elkaar verbinden, tegen de 
achterzijde van de voorpoten en tegen de voorzijde van de achterpoten. Aan de bovenkant waren 
de metalen elementen aan een modern houten paneel vastgeschroefd dat ter ondersteuning van het 
zitvlak diende. Alle antieke elementen van de bank werden ter bescherming met paraffine met 
koolstofpoeder ingesmeerd. 

Begin 1987 is het oude draagstel vervangen door een nieuw, ditmaal van plexiglas, waarop de 
onderdelen van de bank met UHU+ twee-componentenlijm zijn bevestigd. Het is aangebracht op 
dezelfde plaatsen als het oude draagstel. Ook is de dikke laag paraffine vervangen door een dunne, 
waardoor de structuur van het antieke hout te zien is. Door het plexiglas heen zijn ook die 
elementen te bestuderen die voorheen aan het oog waren onttrokken. 

H. max. 385 mm., L. 1046 mm., B. max. 415 mm. 

LATJES 
H 16 mm 
L 415 mm 
В 61 mm 

TOTEN 
Ligging uit voorzijde latje 35-136 mm (v ) 
en 320-360 mm (a ) 
H 334 mm, de verbindingen niet inbegrepen 
max Dikte voorpoot 101 mm 
min Dikte voorpoot 35 mm 
В voorpoot 40 mm 
D achterpoot 40 mm 
В achterpoot 35 mm (1 ) en 40 mm (r ) 

ZITVLAK 
H max 31 mm 

L 1046 mm 
В 330 mm (b ) 

LUSTEN OP ZITVLAK 
H lijsten 2 mm 
Ligging lijsten 
voor 25-77 mm (1 ) en 25-78 mm (r), 
achter 267-330 mm 
Ligging lijsten (van links naar rechts) 23-1020 mm 
Positie poten ten opzichte van zitvlak 
hnks 140-180 mm (v ) en 145-180 (a), 
rechts 890-930 mm 

GAT 
Positie in achterzijde zitvlak 
van links naar rechts 203-235 mm , 
van achter naar voor 20-33 mm 

Budetta/Pagano 1988, 32-33, cat.nr. 7; Mastroroberto 1992, 147. 
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BERGMEUBELS 

27 

1. HOUTEN AEDICULA, afb. 137. 

2.1.1. III 13, Casa a graticcio. 

2.1.2. Eerste verdieping, vertrek 5 (Maiuri 1958, 416 fig. 354); westwand. Volgens Maiuri (1958, 419) is 
het fragment onder een van de bedden (cat.nrs. 2 of 3) gevonden. 

2.1.3. Slaapvertrek, wellicht in combinatie met woonvertrek. 

2.2. November 1928. 

2.3. Zie cat.nr. 2, code 2.3. 

3.1. De aedicula is opgesteld op een plaat die op een hoogte van 1,5 m. is bevestigd tegen de zuid-
wand van het vertrek waarin het is gevonden. 

3.2. Fragment van een houten aedicula. De onderdelen, een balkwerk met daarboven een zadeldak, zijn 
afgeleid uit de tempelbouw. Het fragment is opgebouwd uit een voorzijde, waarin zowel een balk
werk als een fronton in hun geheel zijn weergegeven en twee zijden die slechts tot iets meer dan 
de helft van de hoogte van de voorzijde reiken. Waar de voorzijde en zijkanten op elkaar aanslui
ten zijn verschillende verstekken te onderscheiden die een ononderbroken verloop van de verschil
lende elementen van balkwerk en fronton mogelijk maken. 

Het balkwerk is opgebouwd uit drie elementen die boven elkaar zijn geplaatst. Aan de onder
kant van het fragment is een vlakke strook aangebracht, die kan worden aangeduid als fries. Daar
boven ligt een dubbele geprofileerde lijst, wederom gevolgd door een vlakke strook die aan de 
zijkanten schuin naar boven uitloopt. In de linkerhelft van deze strook wordt met ingekraste 
verticale lijnen een tandlijst gesuggereerd. Rechts is hiervan niets te zien, hetgeen doet vermoeden 
dat dit gedeelte een moderne aanvulling is (zie hieronder, code 3.4.2.). 

Op het balkwerk ligt een sterk naar voren springende lijst, het geison, dat het zadeldak 
draagt. Het geison is aan de onderzijde verdiept en aldaar in de lengterichting geprofileerd. Alle 
elementen van het balkwerk alsook het geison waren zowel aan de beide zijkanten als aan de voor
zijde van de aedicula aangebracht. Alle verschillende elementen van het balkwerk zijn steeds uit 
één lat gevormd. Voor de onderlinge verbindingen zijn waarschijnlijk lijmverbindingen gebruikt. 

Hierboven vangt het zadeldak aan dat aan de voorzijde (fronton) is opgebouwd uit een aantal 
boven elkaar geplaatste lijsten die vanuit de beide zijden schuin omhoog lopen naar de nok. In de 
nok zijn de verschillende elementen in verstek gezaagd zodat ze op elkaar aansluiten. Van onder 
naar boven komen we enkele elementen tegen die steeds als de twee schuine benen van een gelijk-
benige driehoek zouden kunnen worden aangeduid. Onderaan ligt, diep naar binnen ten opzichte 
van het voorvlak van het bovenste element van het balkwerk, een vlakke, niet gedecoreerde drie
hoek, het timpaan. Hierboven bevinden zich twee schuine opgaande vlakke stroken, die in het 
midden samenkomen. In de linker strook zijn 29 parallel lopende inkrassingen aangebracht, in een 
rechte hoek ten opzichte van de schuin opgaande lijn van de strook zelf. De inkrassingen suggere
ren een tandlijst, die heel licht vooruit springt ten opzichte van de driehoek eronder. De lijst hier
boven steekt ver naar voren uit en is evenals het geison verdiept. Ook hier is in de verdieping in 
de lengterichting een profiel uitgespaard. Op deze lijst volgt een driedelig geprofileerde lijst die 
naar boven toe steeds verder naar voren komt en die aan de bovenkant is voorzien van een laag 
stuc. De uiteinden van de elementen van het fronton - ook met een toplaag in stuc - zijn ook aan 
de zijkanten zichtbaar. Het stuc is aan de bovenzijde van de aedicula rood gekleurd en daarbinnen 
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wit gelaten. De binnenzijde, die ook voorzien is van stuc, verloopt aan de drie zijden verticaal. Het 
dak heeft aan alle zijden een dikte van ongeveer een decimeter en is voorts aan de binnenkant 
open. 

3.1. Hout, verkoold. 

3.3. Aan de binnenzijde is bij de vervaardiging stuc aangebracht. Dit heeft deels een roodbruine en 
deels een witte kleur. 

3.4. De verschillende elementen van het balkwerk en het fronton zijn telkens uit één lat gevormd. Voor 
de onderlinge bevestiging lijken hjmverbindingen te zijn gebruikt. Om de elementen in de hoeken 
op elkaar te laten aansluiten, zijn ze aldaar in verstek gezaagd. 

4.1. Van de aedicula is slechts het bovenste gedeelte geconserveerd; het gedeelte onder het balkwerk 
ontbreekt volledig. Het balkwerk mist bovendien een architraaf en een geprofileerde lijst tussen die 
architraaf en het fries dat wel bewaard is gebleven. Onder het fragment hebben naar analogie met 
cat.nrs. 28 en 30 waarschijnlijk twee zuiltjes gezeten en eventueel een deurpartij waardoor een 
kleine cella kon worden afgesloten. Op de zuilen rustte vermoedelijk een architraaf. De beide 
zijkanten vertonen over de gehele breedte een scheur. 

4.2. In de resten van het dak lijkt geen moderne versteviging te zijn aangebracht. Waarschijnlijk gaf de 
stuclaag aan de binnenzijde voldoende steun en kon men volstaan met het behandelen van de hout
resten met paraffine en koolstofpoeder. Ter bescherming heeft men er overheen een vitrine 
geplaatst. Een groot deel van de rechterhelft van de voorzijde is waarschijnlijk modern aangevuld. 
Dit gedeelte wijkt namelijk af van de linkerhelft en is veel minder gedetaillleerd uitgewerkt. De 
dikke laag paraffine belemmert nadere uitspraken hierover. 

5.1. H max. gee. 280 mm., L. max. 730 mm., D. max. 630 mm. 

5.2. 
BALKWERK 
Opeenvolgende elementen van onder naar boven 
gemeten door het midden van de voorzijde 
1 0-60 mm fries, 
2 60-68 mm en 68-75 mm dubbele 
geprofileer de lijst, 
3 75-90 mm tandlijst 
Voorzijde (nummering als hierboven) 
1 L 560 mm , 
2 L 570 (o ) en 580 mm (b ), 
3 L 590 mm 

Uitkragende elementen aan voorzijde en zijkanten 
ten opzichte van het onderste element 
2 steekt aan beide zijden 5-10 mm uit ten 
opzichte van 1, 
3 steekt aan beide zijden 15 mm uit ten 
opzichte van 1 

Ligging geison in hoogte, gemeten vanaf onder
rand balkwerk 90-115 mm 
L geison 660 mm (o ) en 670 mm (b ) 
Het getson steekt aan beide zijden 60 mm uit 
ten opzichte van element 1 van het balkwerk 

FRONTON 
Opeenvolgende elementen van onder naar boven 
gemeten door het midden van de voorzijde 
I 115-210 mm timpaan, 

2 210-230 mm tandlijst, 
3 230-250 mm vlakke strook met verdieping aan onderzijde, 
4 250-270 mm driedelig geprofileerde lijst, 
5 270-280 mm stuc 

Voorzijde (nummering als hierboven) 
1 L 460 mm (o ), 
2 L 230 mm (binnen) en 270 mm (buiten), 
3 L 270 mm (binnen) en 335 mm (buiten), 
4 L 335 mm (binnen) en 355 mm (buiten), 
5 L 355 mm (binnen) en 365 mm (buiten) 

Uitkragen elementen aan voorzijde en zijkanten 
ten opzichte van het onderste element 
2 steekt aan beide zijden 5 mm uit ten opzichte van 1, 
3 steekt aan beide zijden 35 mm uit ten opzichte van 1, 
4 steekt aan beide zijden 60 mm uit ten opzichte van I 
Dikte voorzijde 10 cm 

ZIJKANTEN 
H max 168 mm 
L 630 mm (1 ) en 605 mm (г ) 
В 110 mm (1 ) en 120 (г), 
breuklijnen ш zijkanten van voor naar achter 
44 cm (1 ) en 25 cm (r ) 

STUC 
rood van buiten naar binnen 0-75 mm (1 ), 0-80 mm (r ), 
en 0-70 mm 



5. Maiuri 1932, 66; Maiuri 1958, 419 en fig. 337; Maiuri 1960 fig. 489; Maiuri 1964, 31; Wasowicz 
1966, 78, fig. 23; Packer 1975, 141; Огт 1980, 160; Огт 1980, 194 nr. 7; De Vos/De Vos 1982, 
270; Clarke 1991, 262 fig. 161; Fröhlich 1991, 30 Anm. 137; De Kind 1992, 151. 
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1. HOUTEN AEDICULA, afb. 138. 

2. Bovenverdieping behorende bij de bottega V 17 (Maiuri 1958, 222 pi. 174). 

2.1.1. Vertrek achter de keuken. Het stuk is op deze plaats ingetekend in Maiuri 1958 II, tav. ХХП. 

2.1.3. Slaapkamer. 

2.2. Vermoedelijk november 1937. 

2.3. Van de inhoud is niets teruggevonden. De indeling van het appartement op de eerste verdieping, 
een woonvertrek aan de voorzijde en een keuken in het midden, doet vermoeden dat het schaars 
verlichte achtervertrek waarin dit huisaltaar is gevonden, als slaapkamer dienst deed. Het vertrek 
kreeg licht via de vertrekken ervoor door twee ronde ramen en een vierkant raam (cf. Maiuri 1958, 
238). Op dezelfde bovenverdieping is in de keuken een kast gevonden (cat.nr. 37; zie ook Maiuri 
1958, 239). 

3.1. V 17, achtervertrek winkel. Maiuri (1958, 238) spreekt van 'retrobottega della Casa del bicente
nario'. 

3.2. Aedicula waarvan het ontwerp gebaseerd is op de voorzijde van een tempel (templum in antis). De 
basis van de aedicula werd gevormd door een plaat die onder de gehele celia en de pronaos door
liep (cf. resten in afb. 138 C). Vooraan staan twee gladde zuilen, bekroond door Korinthische kapi
telen, waarvan geen details meer zijn te onderscheiden. Op elk van de kapitelen ligt een abacus 
die enigszins uitsteekt ten opzichte van het balkwerk er boven. Boven het gehele voorportaal is een 
plafondplaat geconserveerd. 

De cella kon aan de voorzijde worden afgesloten door twee dubbele deuren. Van de vier 
deurvleugels (valvae) ontbreekt de tweede van links. De drie overgebleven deurvleugels vertonen 
de traditionele opbouw die in Herculaneum veelvuldig voorkomt. De omraming van elke deur
vleugel bestaat uit vijf elementen. Aan beide zijkanten zijn verticale latten onderling verbonden 
door een drietal horizontale elementen, één aan de basis, één op ongeveer tweederde van de hoogte 
en één aan de bovenzijde. Op de hoeken zijn deze elementen deels in verstek gezaagd. De 
horizontale scheiding in het midden is gedeeltelijk ingelaten in de beide verticale elementen van 
het raam. Het raamwerk omgeeft twee panelen, waarvan het onderste iets hoger is dan het boven
ste. Alle naar binnen gerichte zijden van het raamwerk rondom de panelen zijn geprofileerd. Tegen 
de linkerzijde van de tweede deurvleugel van rechts is een verticale lat geplaatst die de deur die nu 
verdwenen is, gedeeltelijk overlapte. 

Twee nog resterende scharniersegmenten geven aan hoe de deuren konden worden geopend 
(afb. 138, aangegeven met cijfer 1). Eén segment is aan de voorzijde tussen de twee meest rechtse 
deurvleugels in bewaard gebleven, hetgeen erop duidt dat van deze twee de meest naar binnen 
gelegen vleugel voorlangs naar rechts kon draaien en tegen de andere geklapt kon worden. Het 
tweede overgebleven scharniersegment bevindt zich aan de rechterkant van de meest rechtse deur
vleugel. Dit maakte deel uit van het scharnier waarlangs de meest rechtse deurvleugel ten opzichte 
van het zijvlak van de cella kon worden opengedraaid. De twee verticale groeven waarin de beide 
segmenten zitten, geven aan dat er oorspronkelijk nog veel meer segmenten moeten zijn geweest. 
De groeven waren bestemd voor een band van aaneengeschakelde scharniersegmenten. Ofschoon 
deze banden zelf niet meer bestaan, zijn in de paraffine wel de uiteinden van enkele pennetjes te 
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zien, waarmee de verbinding werd gevormd tussen de helft van de scharniersegmenten en de 
zijwand van de cella. In de linkerhelft van de cella zijn geen scharnieren of sporen daarvan te 
zien, maar het is aannemelijk dat ook hier de deuren konden worden geopend. Het feit dat zich 
tussen de beide buitenste deurvleugels en de zijkanten van de cella scharnieren moeten hebben 
bevonden, spreekt de visie van Oir (1980, 198) tegen dat alleen de twee binnenste vleugels konden 
worden geopend. 

De rechter zijkant van de cella bestaat uit een raamwerk met twee panelen naast elkaar. De 
twee buitenste verticale stijlen van het raamwerk nemen de gehele hoogte in tussen de basis en het 
balkwerk van de aedicula, terwijl de stijl die hier tussenin de twee panelen van elkaar scheidt, aan 
de bovenkant wordt begrensd door een horizontale regel. Aan de onderzijde is geen regel gecon
serveerd, maar deze heeft hier wel heeft gezeten. Het raamwerk is langs de randen die de panelen 
omgeven, voorzien van een driedelig profiel. De geprofileerde randen sluiten op elkaar aan doordat 
ze in verstek zijn gezaagd. Deze zijkant is veel minder fijn afgewerkt dan de voorkant van de 
cella. De linker zijkant is verloren. 

Op de zuilen en de cella rust een balkwerk dat wordt bekroond door een zadeldak. Het 
balkwerk is van onder naar boven opgebouwd uit acht elementen. Op de zuilen ligt een architraaf, 
waarvan de voorzijde parallel ligt aan de voorzijde van de zuilschachten. Een driedelig geprofileer
de lijst die enigszins uitsteekt, scheidt de architraaf van een ongedecoreerd fries waarvan de voor
zijde weer gelijk ligt met de voorzijde van de architraaf. Boven het fries ligt een driedelig geprofi
leerde lijst die iets naar buiten uitsteekt. Op deze lijst volgen twee vlakke balken, wederom telkens 
overkragend ten opzichte van het element eronder. De bovenste balk is voorzien van een verdie
ping in de onderzijde waarin cassetten zijn uitgespaard. Het balkwerk wordt bekroond door twee 
geprofileerde lijsten die ten opzichte van de balken eronder uitsteken. Een driedelige geprofileerde 
lijst wordt hier gevolgd door een vierdelige. Het balkwerk en de twee lijsten omgeven de voorzijde 
en de zijkanten, en zijn in de hoeken in verstek gezaagd zodat ze doorlopend op elkaar aansluiten. 

Het achtste element, de vierdelig geprofileerde lijst, vormt tevens de basis van het zadeldak. 
Het fronton is opgebouwd uit vijf - deels geprofileerde - lijsten die van beide zijden schuin 
omhoog lopen en in het midden samenkomen. Het timpaan bestaat uit een vlakke plaat die ten 
opzichte van het balkwerk eronder ver naar binnen is geplaatst. Daar waar ze samenkomen, zijn de 
lijsten in verstek gezaagd zodat de profilering doorloopt. Van onder naar boven worden de elemen
ten van het fronton langer en komen ze verder naar voren. Het bovenste element van het fronton 
sluit aan de zijkanten van het dak aan op het balkwerk en loopt daar door tot aan de achterkant 
van de aedicula. De overige elementen van het fronton lopen aan de zijkanten niet door. 

Boven het timpaan komen we in het fronton een viertal elementen tegen die vanaf de zijden 
schuin oplopen en naar boven toe steeds verder naar voren komen. Een driedelig geprofileerde lijst 
scheidt het timpaan van twee eveneens vlakke balken, waarvan de bovenste aan de onderzijde in 
de lengte een uitsparing vertoont. Het fronton wordt bekroond door achtereenvolgens een driede
lige en een vierdelige geprofileerde lijst (sima). Alleen langs de randen aan de voorkant en de 
zijkanten wordt een dak gesuggereerd, binnenin is het dak aan de bovenzijde niet afgedekt. 

3.3.1. Hout, verkoold. 

3.3.4. De vlakke platen (bodem, plafond) lijken te zijn samengesteld uit latten die in de lengte zijn ver-
lijmd. De panelen in de deurvleugels en in de rechter zijkant zijn los in het raamwerk gezet. De 
verschillende elementen van balkwerk en zadeldak zijn telkens uit één lat gevormd, waarna de ver
schillende latten onderling zijn verlijmd. In de hoeken van het balkwerk en het zadeldak alsook in 
de frames van deurvleugels en zijpanelen zijn verstekken aangebracht om profielen te laten door
lopen. De zuilen zijn met de bodemplaat en het balkwerk verbonden door pen-en-gatverbindingen. 

3.4.1. Aan de aedicula ontbreken elementen van de basis of bodemplaat: het overgebleven gedeelte van 
deze plaat ligt voornamelijk onder de deuren van de cella. Voorts zijn de onderkant van de zuilen, 
de onderkant van de rechter zijkant, de gehele linkerzijde en de tweede deurvleugel van links ver
dwenen. Van de plafondplaat boven de pronaos is in het midden een vierkante decimeter verdwe
nen. Daarnaast ontbreken verspreid over het gehele stuk vele kleine fragmenten, waaronder nage
noeg alle scharniersegmenten. Of de aedicula aan de achterkant gesloten was, is niet bekend. 
Evenmin is duidelijk of het op een onderbouw stond opgesteld, zoals het geval is bij cat.nr. 29. 
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3.4.2. Na de ontdekking is het stuk gereconstrueerd. Het moet in fragmenten zijn gevonden, omdat er 
vele breuken in zitten en veel moderne elementen zijn toegevoegd. Dit zijn deels direct herkenbare 
steunelementen, zoals de metalen pennen die de ontbrekende onderkant van de zuilen vervangen en 
houten constructies aan de achterzijde en linkerzijde ter ondersteuning van het balkwerk, deels 
elementen die nagenoeg onzichtbaar tussen de antieke houten delen zijn verwerkt. Voorts zijn ter 
versteviging achter de deuren en achter en onder de zijpanelen houten platen aangebracht. 

Bovendien lijkt een aantal onderdelen in de moderne tijd uit antiek hout te zijn aangevuld dat 
van elders uit Herculaneum afkomstig is. Het probleem hierbij is dat alle resten van het stuk en 
ook de moderne houten elementen ter conservering zijn ingesmeerd met paraffine met koolstof-
poeder. Hierdoor kan nauwelijks onderscheid gemaakt worden tussen antieke en moderne elemen
ten. Tevens is de paraffïnelaag er de oorzaak van dat men de houtverbindingen tussen de verschil
lende elementen moeilijk kan bestuderen. Rondom het stuk is ter bescherming een vitrine geplaatst 
en het geheel is op een moderne verhoging gezet (hoogte 86 cm.). 

3.5.1 H. 100 cm., L. 89 cm., D. 67 cm. N.B.: wegens de vitrine zijn de maten niet exact te nemen. H. 
moderne basis 7 cm. 

3.5.2 
BASIS 
H basis 2 cm 
L max cons 54 cm 
В max cons 30 cm 

ZUILEN 
H zuilen (gereconstrueerd) 50 cm 
H max cons Iinkerzuil 35 cm 
H max cons rechterzuil 41 cm 
Diam zuilen ca 6 cm 
H kapiteel 7 cm 
Afdekplaal op kapiteel H 1 cm , В 8 cm 
en D 8 cm 

CELLA 
Begin deuren vanaf voorzijde zuilen 24 cm 
Dikte deuren 2 cm 
Opbouw deurvleugels (van onder naar boven) 
horizontale regel 0-5 cm , 
paneel 5-28 cm, 
horizontale regel 28-34 cm , 
paneel 34-44 cm, 
regel 44-49 cm , 

Positie deurvleugels (van links naar rechts) 
deurvleugel 1 0-15 cm , 
verticale afdeklat 32-34 cm , 
deurvleugel 3 ca 33-49 cm , 
ruimte voor verticaal scharnier 49-51 cm , 
deurvleugel 4 51-69 cm 

Diam schamiersegmenten 2 cm 
H volledig schamiersegment 6 cm 
Positie volledig schamiersegment 
15 cm boven basisplaat 
H fragmentarisch schamiersegment 4 cm 

Lat tegen tweede deurvleugel 
H ca 57 cm 
В 2,5 cm 
Dikte 1 cm 
Ligging paneel ten opzichte van voorvlak 
raam 1 cm 

RECHTER ZIJKANT CELLA 
Opbouw (van voor naar achter) 
D zuil 0-60 mm , 
D deurvleugel 242-262 mm , 
ruimte voor scharnieren 262-280 mm , 
stijl raamwerk 280-310 mm , 
profiel 310-318 mm, 
paneel 318-388 mm, 
profiel 388-396 mm , 
deel raamwerk 396-448 mm , 
lijstje met profiel 448-460 mm , 
paneel 460-520 mm , 
lijstje met profiel 520-528 mm , 
deel raamwerk 528-575 mm 

Opbouw rechter zijkant (van onder naar boven) 
begin resten ca 7 cm , 
eind panelen 536 mm , 
profiel 536-545 mm, 
deel raamwerk 545-575 mm 

Ligging panelen ten opzichte van voorzijde raam 1 cm 

BALKWERK 
Opbouw (van onder naar boven) 
architraaf 50,5-55,5 cm , 
driedelig geprofileerde lijst 55,5-56,5 cm , 
fnes 56,5-65,5 cm , 
driedelig geprofileerde lijst 65,5-68 cm , 
vlakke balk 68-69,5 cm , 
vlakke balk met uitsparing 69,5-71,5 cm , 
driedelig geprofileerde lijst 71,5-73,5 cm , 
vierdelig geprofileerde lijst 73,5-76 cm 

L architraaf 70 cm (v ) en 58,5 cm (r ) 
L onderste lijst 74 cm (v ) en 61 cm (r ) 
L fnes 70 cm (v ) en 58,5 cm (r ) 
L driedelig geprofileerde lijst 73 cm (v ) en 61 cm (r) 
L vlakke balk 74 cm (v ) en 61,5 cm (r ) 
L vlakke balk 82 cm (v ) en 65,5 cm (r ) 
L driedelig geprofileerde lijst 84 cm (v ) en 67 cm (r ) 
L vierdelig geprofileerde lijst 86 cm (ν , onder), 
89 (v , boven) en 68,5 cm (r ) 
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FRONTON vlakke balk met uitsparing 92-94 cm , 
Opbouw (van onder naar bven door het midden driedelig geprofileerde lijst 94-97 cm , 
gemeten) vierdelig geprofileerde lijst 97-100 cm 
timpaan 76-85 cm, 
driedelig geprofileerde lijst 85-90 cm , L timpaan 44 cm 
vlakke balk 90-92 cm , Dikte fronton 14 cm 

Horn 1938, 708; Maiuri 1958, 239 en tav. ΧΧΠ; Maiuri 1964, 48; Cernili Irelli 1969, tav. 16; Orr 
1978, pi. X; Orr 1980, 129 en 197-198 nr. 23; Deiss 1985, 109; Fröhlich 1991, 30 Anm. 137. 
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1. HOUTEN KAST-AEDICULA, afb. 139-145. 

2.1.1. V 31, Casa del sacello di legno. 

2.1.2. Vertrek 2 (Maiuri 1958, 253). 

2.1.3. Slaapkamer, waarin wellicht ook werd gegeten (cf. Maiuri 1958, 254). 

2.2. 2-3, 17-3 en 19-3-1934. 

2.3. In de aedicula heeft men o.a. een bronzen beeldje van Hercules en een marmeren beeldje van een 
godin, wellicht Venus, aangetroffen (zie Maiuri 1958, 254; Mols 1993A, 13-17). Behalve de aedi
cula vond men in het vertrek resten van een houten tafel (2-3-1934) en een bed {Descrizione di 
ambienti) die niet zijn geconserveerd. De gedeeltelijke verlaging van het plafond in het vertrek 
(alkoof) wijst er ook op dat dit bed oorspronkelijk hieronder heeft gestaan (zie Elia 1932, passim). 
Het vertrek heeft een raam met ijzeren traliewerk aan de straatkant (= oost) en een deur in de 
westwand. De wanden zijn voorzien van een eenvoudige paneeldecoratie (cf. Van Binnebeke 1993, 
231). Hoewel gewoon huisraad bovenin niet ontbrak, werd dit vooral onderin gevonden; voorts 
lagen onderin het terracotta beeldje van een leeuw, benen speelsteentjes, sieraden en bronzen 
munten. Cf. voor het glaswerk in dit meubel: Scatozza Höricht 1986, cat. 69, 104, 134, 181, 230, 
231, 245, 251 inv. E 1249, 1238, 1252, 1248, 1237, 1247, 1255, 1235. Deze auteur gelooft ten 
onrechte dat het meubel is gevonden op de eerste verdieping; voor de sieraden: Scatozza Höricht 
1989, 55, cat. 68: ring (inv. E 1264) en zegelring (inv. E 1240). 

3.1. Tegenwoordig staat de aedicula onder de alkoof opgesteld, in de noordoosthoek van het vertrek. 
Inv. E 1287 (in het magazijn wordt een kaart bewaard, waarop een foto staat van deze aedicula. 
Het negatiefnummer van de foto is 29200). 

3.2. Het meubel is opgebouwd uit twee elementen, een kastvormige onderbouw en een bovenbouw in 
de vorm van een tempel zonder zadeldak. Maiuri (1958, 254) heeft reeds de mogelijkheid geop
perd dat dit zou kunnen duiden op een dubbele functie van het stuk, hetgeen wordt bevestigd door 
de inhoud. In de beschrijving zal eerst de onderbouw worden behandeld, daarna de bovenbouw. 

De onderbouw 
Van de onderbouw is slechts een gedeelte bewaard gebleven, waardoor de oorspronkelijke hoogte 
ervan niet bekend is. Pas op een hoogte van 31 cm. boven de vloer beginnen omvangrijke resten. 
Van het gedeelte hieronder zijn slechts twee fragmenten bewaard gebleven. Aan de basis van de 
onderbouw was een geprofileerde lijst aangebracht. Aan de linkerkant eindigt het geconserveerde 
fragment hiervan in een verstek dat diende om het profiel in het oorspronkelijk aansluitende 
element aan de linker zijde te laten overgaan. 

Boven deze geprofileerde lijst heeft men in de reconstructie een plaat aangebracht, die als 
bodem voor de kast in de onderbouw dienst doet. Van de originele bodemplaat zijn geen antieke 
resten bewaard gebleven. De moderne plaat steekt 1 cm. boven de geprofileerde lijst van de basis 



uit. Boven deze plaat is aan de voorzijde links een benen segment van een schamierband terugge
plaatst, waarin de originele houten kern nog aanwezig is. Of dit segment hier oorspronkelijk ook 
heeft gezeten, is onduidelijk. Het element heeft in elk geval deel uitgemaakt van een van de vier 
verticale schamierbanden in de onderbouw. Een van deze banden liep daar waar het segment nu is 
aangebracht. Het segment is aan de bovenzijde gedecoreerd met twee ingekraste lijnen en is langs 
de bovenrand licht beschadigd (langs de gereconstrueerde deurtjes zijn in hout steeds 16 kleine 
segmenten aangebracht die omgeven worden door 2 grote: H. 37 en 92 mm.). 

Twee dubbele deuren met elk twee vleugels sloten oorspronkelijk de onderbouw aan de voor
zijde af. Van de beide deurvleugels aan de linkerkant is een gedeelte geconserveerd, terwijl de 
twee aan de rechterkant modern zijn. De vorm ervan komt overeen met het meest bekende type 
deuren in Herculaneum. Ze bestaan elk uit een raamwerk waarbinnen steeds twee panelen boven 
elkaar zijn aangebracht. De panelen zijn ongeveer even breed, maar waren onder hoger dan boven. 
Aangezien aan de beide deurvleugels die bewaard zijn gebleven, aan de onderkant een gedeelte 
ontbreekt, is de oorspronkelijke hoogte van de onderste panelen niet meetbaar. Langs de panelen is 
het raamwerk geprofileerd. De profielen lopen door doordat ze in de hoeken in verstek zijn 
gezaagd. 

Van de beide deurvleugels die zijn geconserveerd, kon de rechter door een scharnier met zijn 
voorkant tegen de voorkant van de linker worden geklapt. Tevens kon de linker deurvleugel naar 
buiten worden opengedraaid, zodat de kast over de gehele voorzijde kon worden geopend. De 
scharnieren bestonden uit banden van aaneengeschakelde schamiersegmenten, waarvoor links van 
de linker deur en tussen de beide deurvleugels een ruimte is vrijgelaten. Ook de niet geconserveer
de deurvleugels aan de rechterkant moeten op dezelfde wijze naar voren en naar buiten hebben 
kunnen draaien. Tot een van deze banden behoorde ook het reeds besproken scharniersegment uit 
bot. Ook tussen de beide bewaard gebleven deurvleugels in is een segment teruggeplaatst waarop 
tevens twee horizontale strepen ter decoratie zijn aangebracht (zie hieronder, code 3.4.2.). 

De bekroning van de onderbouw wordt tegenwoordig gevormd door een gereconstrueerde 
band met een decoratie in houtmozaïek (zie hieronder, code 3.4.2.). Ook de zijkanten en de achter
kant van de onderbouw zijn volledig gereconstrueerd. In de zijkanten bevinden zich nu vijf vertica
le stijlen met daartussen verdiepte panelen. Deze worden boven en onder afgesloten door een hori
zontale regel. De onderste horizontale regel rust op het profiel van de basis. De achterzijde van de 
onderbouw is geheel vlak en weerspiegelt in tegenstelling tot de beide zijkanten zeker niet de 
oorspronkelijke situatie. Ook hier moet gedacht worden aan een oorspronkelijke indeling in stroken 
en panelen. Midden in de kast is een kastplank gereconstrueerd. 

De bovenbouw 
De bovenbouw heeft de vorm van een tempel in antis. Een zadeldak met een fronton ontbreekt 
echter. De basis van de aedicula is opgebouwd uit een tweetal horizontaal boven elkaar geplaatste 
elementen waarvan het eerste een gecompliceerde geprofileerde lijst is. In het midden steekt deze 
lijst, zowel aan de voorkant als aan de zijkanten, het verst uit. Ze verjongt dus van het midden uit 
naar boven en onder toe. De basis is samengesteld uit verschillende latten die onderling door 
lijmverbindingen zijn verbonden. Hierboven vormt een gedecoreerde band de afsluiting van de 
basis. De decoratie op deze band bestaat uit houtmozaïek in stukjes fineer (afb. 141). Aan de 
achterkant blijkt de basis hol en versterkt met moderne houten elementen. Aan de achterzijde is 
tevens te zien dat de basis is opgebouwd uit vier plankjes. Op de eerste strook die boven het 
midden naar boven toe inspringt, is aan de voorzijde en aan de beide zijkanten een ingekraste 
decoratie van schuine, parallel lopende lijnen te onderscheiden. Waarschijnlijk duiden deze kraslij-
nen de voortekening van een fineerband met hetzelfde motief aan. 

Op deze basis ligt een plaat die dienst doet als bodemplaat van het tempeltje. Ook deze plaat 
bestaat uit twee boven elkaar geplaatste elementen, waarvan het onderste de basis eronder iets 
overkraagt en een driedelige profilering vertoont. Onder de deuren van de celia en de pronaos ligt 
het tweede element van de bodemplaat. Aan de voorzijde springt dit licht in ten opzichte van het 
element eronder. Op dit element staan aan de voorzijde op de hoeken twee zuilen met een tweele
dige basis (twee tori). De zuilen hebben 23 cannelures en worden bekroond door houten, Korinthi
sche kapitelen. 

Achter de zuilen domineren twee dubbele deuren de voorzijde van de cella. De deurvleugels 
hebben steeds twee verdiepte, door een geprofileerde lijst omrande panelen boven elkaar, waar een 
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raamwerk omheen is geplaatst (afb. 145 I-O). De opbouw ervan komt overeen met die van de 
deuren in de onderbouw van het meubel. 

Een verticale deklat tegen de linker rand van de tweede deurvleugel van rechts bedekt de 
spleet tussen de deuren als ze gesloten zijn. De lat vertoont op het voorvlak over de gehele hoogte 
drie verticale insnijdingen. Op de tweede deurvleugel van links is een bronzen pen aangebracht, 
wellicht een onderdeel van een slot. 

Met pianoschamieren konden de twee meer naar binnen gelegen deurvleugels elk draaien ten 
opzichte van de buitenste en konden deze laatste op hun beurt naar voren draaien ten opzichte van 
de zijkanten van de cella. Zo was de cella aan de voorzijde volledig te openen. In de cella is op 
de bodemplaat een latje aangebracht dat voorkomt dat de deuren naar binnen toe opendraaien. 

De vier scharnieren zijn elk opgebouwd uit 15 segmenten die in tegenstelling tot de schar-
niersegmenten in de onderbouw van hout zijn. Boven en onder zit steeds een groot segment met 
telkens twee gaten voor bevestigingspennen en hier tussenin zijn 13 kleine segmenten aangebracht. 
In een aantal van deze kleine cylinders is een rond gat te zien - van onder af zijn dit de segmenten 
1, 3, 5, 7, 9, 11 en 13 -, waarin de koppen zichtbaar zijn van pennen die de scharnieren laten 
werken (zie § 4.7.2). De grotere segmenten tonen ook twee ingekraste horizontale lijnen. Wanneer 
de segmenten de afsluiting aan de onderkant vormen, zitten deze lijnen onder op het segment en 
wanneer de segmenten aan de bovenkant zijn geplaatst, zitten ook de lijnen aan de bovenkant. 

De zijkanten van de cella zijn door drie verticale stijlen verdeeld in twee panelen. De achter
zijde van de cella is vlak en ligt in het verlengde van de achterkant van de onderbouw. Ze is 
echter moeilijk te bestuderen. Een dikke laag paraffine onttrekt alle details aan het oog. Het is zeer 
de vraag of deze achterzijde authentiek is, wegens het gebrek aan geleding. 

Ter afsluiting van de bovenbouw is boven de zuiltjes en de cella een architraaf aangebracht, 
die is verdeeld in twee elementen die beide zowel langs de voorzijde als aan de zijkanten door
lopen. Een band met een decoratie in houtmozaïek vormt hiervan het onderste element. De decora
tieve band vertoont aan de zijkanten achttien keer en aan de voorzijde eenentwintig keer een 
andreaskruis. Deze andreaskruizen zijn van elkaar gescheiden door verticale stroken. Bovendien 
zijn ze aan de bovenzijde afgezet door een dubbele en aan de onderzijde door een enkele horizon
tale strook die de gehele lengte van de decoratie beslaat. Boven deze band is een driedelig geprofi
leerde lijst geplaatst. Aan de achterkant van de aedicula is te zien dat de architraaf en het profiel 
smal zijn en alleen langs de rand van de voorkant en de zijkanten lopen. Het vlak hiertussen wordt 
ingenomen door een plaat die als plafond van het tempeltje dient en waarvan het bovenvlak 
dezelfde is als de onderkant van de geprofileerde lijst. De afwerking van de bovenbouw duidt er 
op dat er geen fronton op heeft gestaan. 

3.3.1. - 3.3.3. Hout, verkoold. Voor het houtmozaïek heeft men gebruik gemaakt van een andere hout
soort. De nog resterende scharniersegmenten in de onderbouw zijn van bot. 

3.3.4. Veelal zijn de houtverbindingen aan het oog onttrokken door een dikke laag paraffine (modern), 
die ter conservering over het hout is gesmeerd. Voor de bevestiging en werking van de scharnieren 
zie § 4.7.2. 

3.4. Het stuk wordt sinds lange tijd ernstig bedreigd door een afbrokkelend plafond en een lek waar
door de onderbouw in een plas water staat. 

3.4.1. Terwijl de bovenbouw van het stuk nagenoeg volledig geconserveerd is, ontbreekt een groot 
gedeelte van de onderbouw. Hier zijn slechts een klein fragment in de hoek links onder en delen 
van twee van de oorspronkelijk vier deurvleugels bewaard gebleven. Maiuri (1958, 254) schrijft, 
dat in de onderbouw oorspronkelijk een kastplank zat. Hiervan ontbreekt nu elk spoor. 

3.4.2. Na de opgraving is de fragmentarisch geconserveerde onderbouw ten dele gereconstrueerd. Naar 
de oorspronkelijke hoogte heeft men waarschijnlijk moeten gissen. De geprofileerde lijst aan de 
basis, waarvan een klein gedeelte bewaard is gebleven, is aangevuld. Tevens heeft men de twee 
ontbrekende deurvleugels rechts in de onderbouw gereconstrueerd naar het model van de twee die 
nog gedeeltelijk geconserveerd zijn. De vlakke lijst die aan de bovenkant de afsluiting van de 
onderbouw vormt, is ook modern. Aan de voorzijde is deze lijst deels voorzien van een moderne 
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decoratie in houtmozaïek. De decoratie zou een toevoeging kunnen zijn die men analoog aan 
de decoratie langs de bovenrand van de bovenbouw van de aedicula ook hier heeft aangebracht, 
maar kan ook zijn gereconstrueerd op grond van nu niet meer geconserveerde elementen. In de 
bovenbouw is de decoratie wel origineel. Voorts zijn op allerlei plaatsen ter ondersteuning 
moderne elementen toegevoegd. De zijkanten en de achterkant van de onderbouw zijn volledig 
gereconstrueerd. De achterzijde van de onderbouw vertoont in de reconstructie geen geleding en 
weerspiegelt de oorspronkelijke situatie zeker niet. De beide zijkanten vertonen een geleding van 
een raamwerk met panelen, hetgeen een afspiegeling kan zijn van de oorspronkelijke toestand die 
men dan weliswaar heeft aangetroffen, maar niet heeft kunnen behouden. Tenslotte is midden in de 
kast een kastplank gereconstrueerd. 

Ter bescherming van de resten is het stuk in de moderne tijd ingesmeerd met een laag paraf
fine, waarin kool stof poeder is gemengd. 

Het geconserveerde scharniersegment tussen de beide deurvleugels in de onderbouw is ver
moedelijk ten onrechte op die plaats in de reconstructie terechtgekomen. Het moet de afsluiting 
hebben gevormd van een van de scharnierbanden aan de onder- of bovenkant. Dergelijke grote 
segmenten sloten aan de onder- en bovenkant een serie kleinere af (zie § 4.7.2). 

3.5.1. H. (in reconstructie) 1642 mm., L. max. 723 mm., B. max. 551 mm. 

3.5.2. 
ONDERBOUW VOORZIJDE 
H. onderbouw: 942 mm. (gereconstrueerd). 
L. (gereconstrueerd)· 652 mm. 
H geprofileerde lijst aan basis. 74 mm. 
L. max. geprofileerde lijst: 141 mm. 
H. max. scharniersegment links onder: 92 mm. 
Diam. scharniersegment links onder: 21 mm. 
Onderkant restant deurvleugels: 310 mm. 
Bovenkant deurvleugels op H.: 897 mm. 
Dikte geconserveerde deurvleugels: 16 mm. 
L. panelen incl. profielen in geconserveerde 
deurvleugels: 77 mm. (1.) en 84 mm. (г.). 
H. panelen boven incl profielen: 233 mm. (I.) 
en 235 mm. (г.). 
Dikte profiel rond panelen: 15-20 mm. 
B. scharnierbanden: 21 mm. 
D. uitsparing scharnierbanden: 7 mm. 
ligging resterend scharniersegment in hoogte: 
760-800 mm. 
Ligging kastplank: 520-530 mm. (van onder naar 
boven). 

ONDERBOUW RECHTER ZIJKANT 
(gereconstrueerd) 
Opbouw (van onder naar boven): 
geprofileerde basis: 0-70 mm.; 
horizontale vlakke band: 70-110 mm.; 
vlak met stroken en panelen: 110-892 mm.; 
horizontale band met mozaïek: 892-935; mm. 
Opbouw (van achter naar voor): 
strook: 0-42 mm.; 
paneel: 42-116 mm.; 
strook: 116-160 mm.; 
paneel: 160-234 mm.; 
strook: 234-276 mm.; 
paneel: 276-350 mm.; 
strook: 350-392 mm.; 
paneel' 392-466 mm.; 
strook: 466-509 mm ; 
ruimte voor scharnier: 509-532 mm. 
D. basis: 580 mm. (o.) en 533 mm. (b.). 
D. horizontale vlakke band onder: 533 mm. 
D. horizontale band met mozaïek: 532 mm. 

BOVENBOUW 
BASIS/BODEMPLAAT 
H. basis: 162 mm. 
Opbouw (van onder naar boven): 
gecompliceerd geprofileerde lijst (element I): 0-95 mm.; 
horizontale band met mozaïek (element 2): 95-162 mm., 
eerste element bodemplaat (driedelig geprofileerde lijst): 
162-184 mm. 
Max. L. gecompliceerd geprofileerde lijst: 723 mm. (v.) 
en 551 mm. (zijden). 
Max dikte gecompliceerd geprofileerde lijst: 125 mm. (dit 
is op te maken uit de achterkant van de aediculá). 
Verdeling latscheidingen in element I basis (van onder naar 
boven)· 
lat 1: 0-19 mm.; 
lat 2: 19-47 mm ; 
lat 3: 47-69 mm.; 
lat 4: 69-95 mm. 
L element 2 basis· 635 mm. 
D. element 2 basis. 522 mm. 
Dikte lijstwerk aan achterzijde: 8 cm. (I.) en 12,5 cm. (г.). 
L. profiel bodemplaat 666 mm. (element 1) en 
626 mm (element 2) 
D. eerste element bodemplaat: 545 mm. 
D. tweede element bodemplaat: 264 mm. 
H. tweede element bodemplaat: 9 mm. 

ZUILEN 
H. zuilen (incl zuilbasis en kapiteel): 482 mm. 
Opbouw zuilen (van onder naar boven). 
element 1 basis: 0-15 mm.; 
element 2 basis: 15-27 mm.; 
bodemplaat zuil 27-30 mm.; 
zuilschacht: 30-410 mm.; 
bodemplaat kapiteel: 410-415 mm.; 
kapiteel: 415-482 mm.; 
Diam. element 1 basis: 85 mm. (o.); 89 mm. (m.); 71 mm. (b.) 
Diam. element 2 basis: 71 mm. (o.); 76 mm. (m.); 70 mm. (b.) 
Diam. bodemplaat zuil: 59 mm. 
Diam. zuilschacht: 57 mm. 

Positie zuilen: 
Uit voorzijde bovenste element bodem: 9 mm.; 
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Uit zijkanten bovenste element 
bodem 4 mm 

VOORKANT CELLA 
H deurvleugels 478 mm 
L deurvleugels (van links naar rechts) 
resp 145, 139, 116 en 127 mm 
Dikte deurvleugels max 23 mm 
В deklat 27 mm (overlapt 12 mm de 
tweede deurvleugel van links) 
Dikte deklat 7 mm 
Diam scharnieren 22 mm 
H grote schamiersementen 102 mm 
H kleine schamiersegmenten ca 2 cm 
Diam gat in schamiersegmenten 6 mm 
H opstaande rand achter deuren 1 cm 
Dikte opstaande rand achter deuren S mm 

Opbouw deurvleugel links (van boven naar 
onder) 
vlak element regel 1 0-32 mm , 
dubbel profiel regel 1 32-36, 36-40 mm , 
paneel met uitsparingen op 45-52 mm en 
151-160 mm 40-168 mm , 
dubbel profiel regel 2 168-173, 173-178 mm , 
vlak element regel 2 178-204 mm , 
dubbel profiel regel 2 204-209 mm en 
209-214 mm , 
paneel met uitsparingen op 219-228 mm en 
234-245 mm 214-450 mm, 
dubbel profiel regel 3 450-455 mm en 
455-460 mm , 
vlak element regel 3 460-478 mm , 
Opbouw deur links (van links naar rechts) 
ruimte voor scharnier 0-20 mm , 
vlak element stijl 1 20-44 mm , 
dubbel profiel element stijl 1 44-50 mm 
en 50-55 mm , 
paneel met uitsparingen op 58-65 mm en 
105-113 mm 50-116 mm, 

dubbel geprofileerd element stijl 2 116-118 mm 
en 118-124 mm, 
vlak element stijl 2 124-145 mm, 
ruimte voor scharnieren en overgang naar tweede 
deurvleugel 145-174 mm 
Dikte profielen ca 1 cm 
Positie pen boven tweede element bodemplaat 200-215 mm 

ZIJKANT CELLA 
H geconserveerde zijkanten max 735 mm 
Opbouw (v a η ν ) 
strook 0-42 mm (I ) en 0-48 mm (r ), 
paneel 42-106 mm (1 ) en 48-102 mm (r), 
strook 106-147 mm (1 ) en 102-149 mm (r), 
paneel 147-210 mm (I ) en 149-204 mm (r), 
strook 210-252 mm (1 ) en 204-243 mm (r ), 
ruimte scharnier 252-275 mm (1 ) en 243-267 mm (r ), 
zijrand deur minus uitsparing voor scharnieren 275-282 mm 
(I) en 267-272 mm (r), 
zuilschacht ca 440-490 mm (1 ) en 430 -480 mm (r ), 
De ligging van het voorvlak van stroken en panelen 
verschilt 8 mm 
Opbouw (van onder naar boven) 
basis bovenbouw 0-162 mm , 
element 1 bodemplaat 162-184 mm , 
vlak met stroken en panelen 184-678 mm , 
band met houtmozaiek 678-710 mm , 
afsluitend profiel 710-732 mm 
Dikte plafondplaat 5 mm 

ACHTERZIJDE 
Η 730 mm langs de randen en 690 mm in het midden 
Opbouw rand boven (van links naar rechts) 
opstaande rand 0-50 mm (b ) en 0-65 (o ), 
vlak tot opstaande rand 65-550 mm (o ) en 50-565 mm (b ) 
В max 608 mm 

AFSLUITING 
Η architraaf 32 mm 
Η driedelig geprofileerde lijst 22 mm 

4. Zie appendix 1:2, 13, 17 en 19-3-1934 en Descrizione di ambienti. 

5. Horn 1936, 497; Budde 1940, 12-13; Maturi 1945, 156-157; Maiuri 1958, 254 en fig. 202 en 472, 
nota 53; Kusch 1960, 21 en Abb. 36-37; Maiuri 1964, 50, 103 en tav. ΧΧΠΙ fig. 42; Righini 1965, 
409; Richter 1966, 115; Wasowicz 1966, 188 en 190 fig. 95; OTT 1978, 1585; Zefiro 1979, 58; Orr 
1980, 128-129 en 198 nr. 26; Orr 1980, 150, note 2; Meiggs 1982, fig. 9; De Vos/De Vos 1982, 
287-288; Deiss 1985, 91 pi. (Deiss geeft hier als vindplaats ten onrechte de Casa del Salone Nero) 
en 108; Hinz 1989, Abb. 43; Mols 1991-1992, 33-34 en fig. 2, Mols 1993, 492 en 497 tav. CXII; 
Mols 1993A, 13-17 en afb. 1. 
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1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

HOUTEN AEDICULA, afb. 146-147. 

VI 13, Casa del salone nero (Maiuri 1958, 239 fig. 187). 

Het stuk is in fragmenten gevonden op verschillende plaatsen in het peristyhum en in een vertrek 
dat in de opgravingsverslagen is aangeduid als 'triclinio 10' (mogelijk vertrek G). 
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17-5-1939; 5-10-1939; 9-11-1939; 15-1-1940. 

Aangezien er elementen van de aedicula in het peristylium zijn aangetroffen, is het niet waar
schijnlijk dat het meubel vóór de uitbarsting in vertrek G stond opgesteld, zoals Maiuri (1958, 
241) en Budetta (in: Budetta/Pagano 1988, 37) opperen. Orr (1980, 198) neemt aan dat het stuk 
daar oorspronkelijk niet heeft gestaan, maar geeft geen alternatief. Het is aannemelijk dat de lava-
stroom eerder de tuin dan Salone G gevuld heeft, waardoor verplaatsing van materiaal in tegen
overgestelde richting, dus van Salon G naar de tuin, onmogelijk was. Veeleer valt te denken aan 
een oorspronkelijke plaatsing op de bovenverdieping, in een vertrek langs de porticus van het 
peristylium, van waaruit het tijdens de uitbarsting door de lava-modderstromen is opgestuwd, 
waarna het in fragmenten op de begane grond terecht is gekomen. 

Op 7 november 1939 werd in een achttiende-eeuwse mijnschacht in het vertrek dat in de 
opgravingsverslagen als N. 10 wordt aangeduid, een statuette van Aesculapius gevonden. Wellicht 
heeft deze deel uitgemaakt van de inhoud van de aedicula. 

Magazzino archeologico, Herculaneum (sinds 1988). De aedicula was tot 1988 opgehangen aan de 
oostwand tussen de twee ingangen van salon G van de Casa del salone nero. Inv. E 1986 
(kapiteel); E 2001 (kapiteel); E 2005 (zuilschacht); E 2020 (zuilschacht). Budetta geeft in Budetta/ 
Pagano 1988, 36-37 als inventarisnummers: E 198 en E 2020. Het eerste moet E 1986 zijn; 2001 
en 2005 noemt zij niet. 

Een modern draagstel in plexiglas ondersteunt de resten van een houten aedicula. Het stuk is opge
bouwd uit een pronaos met twee zuilen met daarboven een balkwerk en de aanzet van een zadel
dak. Wellicht had de aedicula oorspronkelijk een grotere diepte. 

De aedicula heeft een dunne bodemplaat, opgebouwd uit vier planken die in de lengterichting 
met elkaar zijn verlijmd. Aan de voorzijde en aan de zijkanten is tegen de bodemplaat een dikke 
lat aangebracht, waarvan de bovenkant gelijk ligt met de bovenkant van de bodemplaat. De lat 
steekt enigszins onder de plaat uit. Aan de latten aan de zijden waren langs de binnenkant kleine 
latten bevestigd die de bodemplaat ondersteunden. Voor de bevestiging van deze latjes aan de 
bodemplaat is wellicht lijm gebruikt. 

Op de bodemplaat staan aan de voorkant twee ronde zuilen met een lage, tweeledige basis 
(twee tori) met daarboven een schijf; deze elementen zijn uit één stuk op een draaibank vervaar
digd. Daarboven zijn de zuilschachten voorzien van 29 cannelures. Bovenaan de zuilen is een 
ronde, licht uitstekende tweeledige rand aangebracht, waarboven elke zuil wordt bekroond door 
een witmarmeren Korinthisch kapiteel, dat sporen van rode verf vertoont. De zuiltjes staan in de 
beide hoeken tegen de voorzijde van de bodemplaat. Aan de achterkant zijn boven de basis twee 
moderne steunen van plexiglas geplaatst om het balkwerk te dragen. Er zijn geen sporen bewaard 
gebleven van een cella. 

Op de zuiltjes en de moderne steunen rust een plafondplaat die aan de voorkant en zijkanten 
wordt omrand door het balkwerk van de aedicula. De plaat bestaat uit twee planken die in de 
lengterichting met elkaar zijn verlijmd. Over de oorspronkelijke bevestiging van deze plaat is niets 
bekend. 

Het balkwerk ondersteunde de aanzet van een zadeldak met aan de voorzijde een fronton. 
Aan de voorkant zijn boven elkaar elf elementen te onderscheiden. Zes daarvan behoren tot het 
balkwerk, de overige tot het fronton. Van onder naar boven onderscheiden we in het balkwerk: 

de architraaf, welke direct op de kapitelen is geplaatst en vlak is; 
een smalle, driedelig geprofileerde lijst die naar voren en naar opzij enigszins de architraaf 
overkraagt; 
een fries dat inspringt ten opzichte van de geprofileerde lijst er onder; 
een driedelige geprofileerde lijst die uitsteekt ten opzichte van het fries; 
een vlakke lijst, het geison, dat het profiel eronder overkraagt; 
een vierdelig geprofileerde lijst, ook uitstekend, die de afsluiting vormt van het balkwerk en 
tevens dient als basis voor het zadeldak. 

Al deze elementen lopen zowel aan de voorzijde als aan de rechterzijde van de aedicula door. Aan 
de linkerzijkant zijn de bovenste twee lijsten niet volledig geconserveerd. 

Vreemd genoeg is er een verschil in de wijze waarop de voorzijde van het balkwerk is 
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verbonden met de beide zijkanten. In de meeste dementen zijn verstekken gebruikt, behalve in de 
architraaf en het fríes links, waar aan de zijkanten kopse vlakken zichtbaar zijn. Waarschijnlijk 
gaat het in het laatste geval om een moderne reconstructie en waren alle elementen op de hoeken 
oorspronkelijk in verstek gezaagd. 

Boven het balkwerk ligt het zadeldak met aan de voorzijde een fronton, waaraan links een 
groot gedeelte ontbreekt. De oorspronkelijke lengte van het fronton is te reconstrueren door de 
lengte van de rechterhelft op de linkerhelft te projecteren. Het fronton bestaat uit een aantal 
onderdelen die vanuit de zijden schuin naar de nok van het dak omhooglopen. 

De elementen van het fronton, schuine benen van gelijkbenige driehoeken, hebben als basis 
telkens het bovenvlak van het bovenste element van het balkwerk en zijn daar waar ze in het 
midden samenkomen, in verstek gezaagd. Ten opzichte van het voorvlak van de bovenste lijst van 
het balkwerk ligt het voorvlak van de onderste driehoek, het timpaan, ver naar achteren. De vier 
lijsten waaruit de schuine zijden van de driehoeken hierboven zijn opgebouwd, overkragen telkens 
de driehoek eronder. Boven het timpaan komen we van onder naar boven de volgende lijsten 
tegen: 

een driedelig geprofileerde lijst; 
een vlakke band; 
een vierdelig geprofileerde lijst; 
een vierdelig geprofileerde lijst die tevens de bekroning vormt. 

Het zadeldak loopt rechts niet tot achter door, maar vertoont aan de achterkant een rechte afslui
ting, hetgeen doet vermoeden dat het oorspronkelijk aan de bovenkant grotendeels open was en dat 
alleen het fronton volledig was uitgewerkt. De buitenste of bovenste lijst van het fronton heeft een 
voorvlak dat het voorvlak van het balkwerk eronder enigszins overkraagt. Achter de afsluiting 
lopen de elementen van het balkwerk door. Bovendien is aan de zijkant rechts vooraan de bovenste 
lijst van het fronton te zien, aan de zijkant links ontbreekt deze volledig. In de aansluiting in de 
hoek rechts vóór is een verstek aangebracht zodat het profiel ononderbroken doorloopt. 

3.3.1. en 3.3.3. Hout, verkoold. De Korinthische kapitelen van de zuilen zijn uit wit marmer vervaardigd. 
Op het marmer zijn sporen aanwezig van een beschildering in rood. 

3.3.4. Het balkwerk en het fronton zijn opgebouwd uit op elkaar geplaatste elementen die waarschijnlijk 
vlak met elkaar zijn verlijmd. In het balkwerk en het zadeldak sluit op de hoeken een aantal 
elementen in verstek op elkaar aan. In de oorspronkelijke situatie zullen alle hoeken in verstek 
gezaagd zijn. De overige verbindingen lijken pen-en-gatverbindingen te zijn. De panelen zijn 
opgebouwd uit onderling in de lengte verlijmde planken. 

3.4.1. Aan de aedicula ontbreken kleine elementen van de lat tegen de bodemplaat aan de voorkant en 
aan de zijkanten zijn achter elementen van de latten verdwenen. Van de latjes die de bodemplaat 
ondersteunden, zijn slechts fragmenten over. Ook zijn fragmenten van het balkwerk verdwenen, 
alsook het onderste gedeelte van de linkerzuil. Aan de linkerkant is het bovenste stuk van het 
fronton verdwenen. Het is waarschijnlijk dat de aedicula oorspronkelijk een grotere diepte heeft 
gehad, en dat een cella, afsluitbaar door dubbele deuren, was aangebracht. Aan de achterkant is het 
stuk langs alle randen afgebrokkeld. Of de aedicula op een basis heeft gestaan, is niet zeker. 
Tenslotte ontbreken elementen van de plafondplaat in het stuk. 

3.4.2. De aedicula is na de ondekking op twee houten balken in salon G geplaatst, die in de wand zijn 
bevestigd en waarvan de onderkant op ca. 1.10 m. boven de vloer van het vertrek lag. Om de 
verschillende elementen van de aedicula overeind te houden werden enkele modeme elementen 
toegevoegd: 

een gedeelte van de bodemplaat; 
twee steunen aan de achterkant van het stuk tussen de basis en het balkwerk; 
platen ter ondersteuning van het balkwerk. 

Achter het fronton was de aedicula met twee haken aan de wand bevestigd. Om het geheel stond 
aanvankelijk ter bescherming een vitrine. De antieke houten elementen van het stuk werden ter 
conservering ingesmeerd met paraffine, vermengd met koolstofpoeder. 

In 1988 is het stuk verplaatst naar het Magazzino Archeologico en zijn de moderne houten 
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elementen vervangen door een draagstel van plexiglas. Tevens is bij deze nieuwe restauratie de 
oude laag paraffine verwijderd waardoor van de aedicula meer zichtbaar is geworden. Op die 
plaatsen waar in het balkwerk in de aansluiting van de voorkant op de zijvlakken geen verstekken 
aanwezig zijn en waar aan de zijkanten kopse uiteinden zichtbaar zijn, zijn in de moderne tijd, 
vermoedelijk vlak na de vondst van het fragment, elementen toegevoegd. 

3.5.1. H. max. 1056 mm., L. max. cons. 1103 mm. (gereconstrueerd 1140 mm.), D. max. 349 mm. 

3.5.2 
BASIS 
L max 1050 mm 
D max 295 mm 
H bodemplaat 15 mm 
Dikte lat langs bodemplaat 28 mm (v ), 
19 mm (1 ) en 15 mm (r ) 
H lat langs bodemplaat 62 mm 
Ontbrekende delen lat 
(van links naar rechts) langs voorzijde 
108-133 mm 
uiteinde lat linkerkant gezien vanaf voorzijde 
140 mm 
Fragmenten rechterlat gezien vanaf voorzijde 
103-165 mm 
Ligging planken in bodemplaat (van voor naar 
achter) 
1 28-ca 70 mm , 
2 ca 70-175 mm, 
3 ca 175-ca 250 mm , 
4 ca 250-195 mm 
В latten links en rechts onder bodemplaat 
ca 4 cm 

ZUILEN 
Ligging zuilen vanaf voor- en zijkant I cm 
Diam eerste lid basis zuilen 93 mm 
Ligging eerste lid basis zuilen (van onder 
naar boven) 62-73 mm 
Diam tweede lid basis zuilen 63 mm 
Ligging tweede lid basis zuilen (van onder 
naar boven) 73-83 mm 
Diam zuilschachten 59 mm 
Ligging zuilschachten (van onder naar 
boven) 83-542 mm 
Diam verdikking onder kapiteel 70 mm 
Ligging verdikking onder kapiteel (van 
onder naar boven) 542-552 mm 
Diam kapiteel 70 mm (o ) en 90 mm (b ) 
Ligging kapiteel (van onder naar boven) 
552-628 mm 

PLAFONDPLAAT 
Dikte 10 mm 
Ligging planken plafondplaat uit voorzijde 
architraaf 
architraaf 0-25 mm , 

4. Zie appendix 1: 17-5-1939; 5-10-1939; 9-11-1939; 15-1-1940. 

5. Maiuri 1958, 241; Maiuri 1964, 40; Zefiro 1979, 58, Orr 1980, 129 en 199 nr. 30; De Vos/De Vos 
1982, 302-303; Deiss 1985, 90 (de auteur beschrijft de aedicula uit de Casa del salone nero, 
hetgeen is op te maken uit de beschrijving van de marmeren kapitelen, maar uit het feit dat hij ook 
vondsten noemt die erin zouden zijn gevonden, is te concluderen dat hij deze aedicula verwart met 
die uit de Casa del sacello di legno, alhier cat.nr. 29); Budetta/Pagano 1988, 36-37 cat. nr. 9; 
Fröhlich 1991, 30 Anm. 137; Mastroroberto 1992, 147. 

plank 1 25-135 mm , 
plank 2 135-240 mm, 
(aan de zijden is de architraaf 25 mm dik) 

BALKWERK 
Ligging elementen balkwerk voorzijde 
(van onder naar boven) 
architraaf 628-678 mm , 
driedelig geprofileerde lijst 678-693 mm , 
fnes 693-776 mm , 
driedelige lijst 776-796 mm , 
balk (geisori) 796-823 mm , 
vierdelig geprofileerde lijst 823-846 mm 
(de ligging aan de zijkanten is nagenoeg identiek voor 
zover deze geconserveerd zijn) 
L architraaf 1033 mm (v ), 30 mm (kops) + 260 mm (1 ), 
29 mm (kops) + 225 mm (r ) 
L driedelig geprofileerde lijst 1058 mm (v ), 115 mm (1 ), 
40 mm (kops) + 200 mm (r ) 
L fnes 1030 mm (v ), 10 mm (kops) + 210 mm (1), 
30 mm (kops) + 220 mm (r ) 
L driedelige lijst 1065 mm (v ), 80 mm (1 ), 47 mm (kops) 
+ 180 mm (r) 
L max cons balk 1050 mm (ν ), 55 mm (kops)(l), 
57 mm (kops) + 240 mm (r ) 
L max cons vierdelig geprofileerde lijst 1071 mm (ν), 
55 mm (kops) (1 ), 78 mm (kops) + 220 mm (r ) 

ZADELDAK 
Ligging elementen fronton (van onder naar boven) 
door het midden gemeten 
timpaan 846-975 mm, 
driedelig geprofileerde lijst 975-1001 mm , 
vlakke balk 1001-1023 mm, 
vierdelig geprofileerde lijst 1023-1046 mm , 
vierdelig geprofileerde lijst 1046-1056 mm , 
Basislijn timpaan 750 mm 
Ligging onderste driehoek ten opzichte van voorzijde laatste 
element balkwerk 56 mm naar achter 
Overkragen elementen boven onderste driehoek 
driedelig geprofileerde lijst 0-15 mm , 
vlakke balk 15-24 mm , 
vierdelig geprofileerde lijst 24-59 mm , 
vierdelig geprofileerde lijst 59-87 mm 
Dikte fronton max 300 mm 

209 



31 

1. AMFOORREK, afb. 148-149. 

2.1.1. V 6, winkel (Casa di Nettuno ed Annitrite). 

2.1.2. Begane grond, vertrek aan de straatkant (Maiuri 1958, 394 fig. 330); zuidwand. 

2.1.3. Winkel, waarschijnlijk voor de verkoop van vloeibare waar (cf. Maiuri 1958, 402-403 en fig. 338 
en 339). 

2.2. 1-2-1933. 

2.3. De volledige inventaris van de winkel is bewaard gebleven. Aan de gereconstrueerde vloerbalk van 
de eerste verdieping zijn de resten van een antiek gevlochten touw opgehangen. Wellicht diende 
dit ervoor het uitnemen van amforen te vergemakkelijken. Op de wanden is een eenvoudige 
paneeldecoratie van rode banden op witte fond aangebracht. 

3.1. In situ. 

3.2. Langs de zuidwand van de winkel V 6 is een rek opgehangen voor het opbergen van amforen. 
Momenteel zijn van het meubel twee boven elkaar liggende schappen geconserveerd, die elk plaats 
bieden aan vier amforen. Of het rek aanvankelijk een grotere hoogte had, is onduidelijk, daar in de 
wand waartegen het rek is geplaatst, geen bevestigingspunten zijn bewaard, zoals dit wel het geval 
is bij het amfoorrek in VI 12 (cat.nr. 32). De wand bevat geen uitsparingen, behalve die voor de 
nog bestaande balken van het rek en is in de moderne tijd opnieuw opgetrokken. 

De voorkant van het rek wordt gevormd door drie verticale steunen die aan de bovenkant zijn 
bevestigd aan een gereconstrueerde vloerbalk van de eerste verdieping. 

Ter ondersteuning van de planken van het rek bevinden zich haaks op de drie verticale 
steunen twee lagen van drie horizontale dwarsbalkjes. Deze dwarsbalkjes nemen de afstand in 
tussen de drie steunen en de wand. De feitelijke lengte van de dwarsbalkjes is iets groter dan 
hetgeen ervan zichtbaar is, daar ze aan de achterkant in de wand zijn verankerd en aan de voor
kant door open pen-en gat-verbindingen met de steunen zijn verbonden. De huidige positie van de 
pennen is in het algemeen wat lager dan de oorspronkelijke, waarin ze precies in het verlengde 
van de dwarsbalkjes lagen (zie hieronder, code 3.4.2.). 

Op de twee lagen van dwarsbalkjes waren panelen aangebracht. Momenteel liggen tussen de 
dwarsbalkjes en de panelen elementen van het moderne draagstel. De panelen zijn samengesteld uit 
planken, waarvan alleen van het onderste het precieze aantal bekend is: dit is opgebouwd uit zeven 
planken die in de lengte vlak met elkaar zijn verlijmd. Het is onduidelijk hoe de panelen op de 
regels zijn bevestigd. De panelen sluiten aan de achterkant aan op de wand en laten aan de voor
zijde een geringe ruimte vrij. In deze ruimte - tussen de panelen en de verticale steunen - zijn op 
de dwarsbalkjes met planken opstaande randen gevormd. In de planken zijn uitsparingen gemaakt 
voor amfoorhalzen. De buiken van de amforen rustten op de panelen. De uitsparingen verschillen 
onderling in diepte waardoor plaats werd geboden aan amforen van onderscheiden omvang. 

3.3.1. Hout, verkoold. Er zijn drie monsters geanalyseerd: van de verticale steun rechts, de verticale 
steun in het midden en de plank met uitsparingen. Deze waren alle van de abies alba. 

3.3.4. Het is goed zichtbaar dat de horizontale dwarsbalkjes oorspronkelijk door open pen-en gat-verbin
dingen met de verticale steunen van het rek waren verbonden (zie hierover ook code 3.4.2.). 
Omtrent de verbindingen in de overige elementen van het rek kan weinig worden opgemerkt. Deze 
zijn doorsneden door het moderne draagstel. 

3.4.1. Misschien had het rek oorspronkelijk meer schappen, omdat de uiteinden van de drie verticale 
steunen aan de onderkant zijn afgebrokkeld. Naar analogie van de andere geconserveerde amfoor-
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rekken in Herculaneum zijn twee reconstructies mogelijk. De verticale steunen kunnen oorspronke
lijk op de grond hebben gerust - in de vloer zijn overigens geen slijtsporen aanwezig die dit onder
steunen - waardoor er plaats was voor een of twee schappen beneden de exemplaren die nu 
geconserveerd zijn (cf. cat.nr. 32). Het is ook mogelijk dat de verticale steunen aan de onderkant 
niet veel verder hebben doorgelopen en gerond waren, zoals in cat.nr. 33. 

3.4.2. Om de resten van het rek op hun plaats terug te zetten, is na de ontdekking een draagstel uit 
metaal en glas gebouwd. De verticale steunen van het rek zijn opgehangen aan een moderne balk 
die de plaats inneemt van de oorspronkelijke vloerbalk van de verdieping er boven. Dat de recon
structie oorspronkelijk juist was, laat een oude foto in het fotoarchief te Pompeii zien (negatief 
nummer E/C 260, genomen in 1933). Momenteel zijn de stukken waaruit de verticale steunen 
bestaan, iets verschoven, waardoor de pennen van de open pen-en-gatverbindingen niet meer in het 
verlengde liggen van de regels waarvan ze oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt. Alle houtresten 
zijn behandeld met paraffine waarin koolstofpoeder is verwerkt. In september 1989 waren verschil
lende glasplaten gebroken en verschoven. Op die plaatsen ontbraken fragmenten van het antieke 
hout. Bovendien dreigde in de linkersteun een fragment met het kopse uiteinde van de pen-en- gat
verbinding los te raken. 

3.5.1. 

3.5.2. 

H. max. cons. ca. 1365 mm., L. 1650 mm., D. 863 mm. 

STEUNEN 
Positie vanaf bovenkant vloerbalk (van links 
naar rechts): 
1. 50-1375 mm.; 
2 20-1315 mm.; 
3 10-1363 mm. 
Positie van links naar rechts: 
1. 0-65 mm.; 
2. 772-835 mm.; 
3. 1551-1612 mm. 
Positie uit achterwand: 832-863 mm. 

DWARSBALKJES 
Positie vanaf bovenkant vloerbalk: 
rij 1: 815-863 mm., 
rij 2: 1276-1328 mm. 
L. tussen verticale steunen en wand: 832 mm. 
Dikte regels: ca 65 mm. 
Huidige positie pennen in steunen vanuit 
bovenkant vloerbalk: 
Steun 1. 870-920 mm. en 1310-1375 mm.; 
Steun 2. 870-930 mm. (tweede ontbreekt); 
Steun 3. 830-880 mm. en 1285-1335 mm. 
B. pennen: ca. 25 mm. 

PANELEN 
H. 30 mm. 
L. 1610 mm. 
В. 810 mm. 

PLANKEN 
Dikte 22 mm. 
Positie uit bovenkant gereconstrueerde vloerbalk: 
1. ca. 600-808 mm.; 
2. ca 1080-1270 mm. 
Positie uitsparingen (van links naar rechts): 
1. 113-328 mm.; 

2. 435-725 mm.; 

3. 886-1190 mm.; 

4. 1290-1500 mm. 

D. uitsparingen in bovenste plank gemeten vanaf onderkant 
plank max.: 
1. 113 mm.; 
2. 119 mm.; 
3. 108 mm.; 
4. 110 mm. 
D. uitsparingen in onderste plank gemeten vanaf onderkant 
plank max.: 
1 113 mm.; 2. 116 mm.; 3. 108 mm; 4 110 mm. 

4. 

5. 

Zie appendix 1: 1-2-1933 en Descrizione di ambienti. 

Illustrazione Italiana 1933; Brendel 1934, 466-467; Confalonieri 1958, 70, fig. 45; Maturi 1958, 
402-403 en fig. 339 en tav. XXXII en XXXIV; Maturi 1958A, 368; Cretella 1961, fig. tussen p. 
40 en 41; Maiuri 1961, 136-137; Grant 1971, 193 (fig.); De Franciscis 1974, 60 en tav. 61; Packer 
1978, 49 en 50 fig. 32; Bracco 1982, tav. 1; De Vos/De Vos 1982, 293; Clarke 1991, 250 en 253, 
fig. 253; foto: Soprintendenza Archeologica di Pompei, Archivio fotografico neg.no. E/C 260. 
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32 

1. HOUTEN AMFOORREK, afb 150-151. 

2.1.1. VI 12, winkel. 

2.1.2. Vertrek gelegen aan de zogenaamde Decumanus Maximus, begane grond; westwand. 

2.1.3. Winkel/werkplaats. 

2.2. Datum onbekend, maar vermoedelijk in dejaren 1958-1961 (het vertrek is nog niet ingetekend in 
Maiuri 1958, 239 fig. 187). 

2.3. In het vertrek staat een vitrine waarin stukken hout en metaal alsmede resten van metalen vaten 
liggen. In de vitrine ligt tevens een kaartje met de aanduiding: 'bottega di un plumbarius'. Het feit 
dat een dergelijk rek zich bevindt in de werkplaats van een metaalbewerker, zou erop kunnen 
wijzen dat de winkel in de laatste fase voor de uitbarsting een andere functie heeft gekregen, 
waarbij de nieuwe eigenaar het amfoorrek heeft laten staan. 

3.1. In situ. 

3.2. Tegen de noordwand van een vertrek dat dienst deed als winkel, stond oorspronkelijk een zeer 
groot rek. Te oordelen naar de huidige houtresten en uitsparingen in de wand waartegen het rek 
was aangebracht, zou het oorspronkelijk hebben bestaan uit twee boven elkaar geplaatste schappen 
die elk vermoedelijk plaats boden aan twaalf amforen. De uitsparingen dienden voor de bevesti
ging van horizontale dwarsbalkjes, waarop panelen lagen. De rijen gaten corresponderen met 
elkaar. In de uitsparingen 2 en 5 (geteld van rechts naar links) in de onderste rij (rij 1) en in de 
uitsparingen 3 en 5 van de bovenste rij (rij 2) zitten tegenwoordig nog houtresten. In de ruimte 
tussen de wand rechts en de tweede uitsparing van rij 2 ziet men de resten van het rek, waarop 
plaats is voor vier amforen. 

De verticale steunen rustten op de vloer van het vertrek, hetgeen blijkt uit beschadigingen in 
de vloer. In de hoek rechts boven zit een gedeelte van een verticale steun die met een moderne 
metalen stang aan een vloerbalk van de eerste verdieping is opgehangen. Aan de boven- en onder
kant is deze steun afgebrokkeld. Waarschijnlijk liep deze van de vloer tot het plafond door en 
diende ook als steun voor de onderste laag van het rek. Een fragment van de steun links van de 
huidige resten wordt tegenwoordig boven op het rek bewaard. 

Met de steun is een horizontaal dwarsbalkje verbonden dat waarschijnlijk met een pen-en-gat-
verbinding in de achterkant van de steun is getapt, voorts naar achteren toe schuin naar rechts 
loopt en daar in de wand is verankerd. Ook aan de vorm van de corresponderende uitsparing 
eronder (in rij 1) is af te lezen dat oorspronkelijk een dwarsbalkje schuin was ingebed. De reden 
hiervan is onbekend. Naar de vorm van de uitsparingen te oordelen stonden de overige dwars
balkjes haaks op de muur, hetgeen ook blijkt uit de resten van een tweede dwarsbalkje links naast 
het reeds genoemde. Van dit balkje is ongeveer de helft bewaard gebleven. 

Op deze dwarsbalkjes lag tussen de achterwand en de steunen over de hele lengte van de 
wand een paneel dat is bewaard tot aan het tweede balkje uit de wand rechts van het rek. 
Waarschijnlijk was het samengesteld uit een aantal in de lengte aan elkaar gelijmde planken. De 
moderne laag conserverende paraffine maakt het onmogelijk de planken van elkaar te onder
scheiden. Van een eventuele bevestiging van het paneel op de steunbalkjes is niets te zien. 

Aan de voorzijde, vlak achter de verticale steunen, is boven op het paneel het restant van een 
plank te zien, waarvan niet zichtbaar is hoe deze is bevestigd. Voorzover de plank geconserveerd 
is, is ze aan de bovenkant voorzien van vier gebogen uitsparingen, waarop de halzen van amforen 
konden rusten. Als parallel hiervoor kan cat.nr. 31 genoemd worden, waarbij nog amforen in situ 
zijn aangetroffen. In de overgang tussen de verschillende uitsparingen is de plank aan de boven
zijde licht gerond. 

Aan de voorkant van de plank zijn oneffenheden zichtbaar, die wellicht veroorzaakt zijn door 



het gebruik van een een schaaf. Het paneel en de plank met uitsparingen vallen aan de rechterzijde 
binnen de bepleistering waarvan het vertrek is voorzien. 

1. Hout, verkoold. 

4. De horizontale dwarsbalkjes en de verticale steunen lijken onderling met pen-en-gatverbindingen te 
zijn bevestigd. Het horizontale paneel zou hier los kunnen zijn opgelegd, en de plaat met uitsparin
gen voor amfoorhalzen lijkt met nagels of pennen aan de steunen te zijn bevestigd. De verticale 
steunen rustten oorspronkelijk op de vloer en de horizontale dwarsbalkjes waren aan de achterkant 
in de wand verankerd. Of het horizontale paneel is samengesteld uit verschillende planken, is niet 
te onderscheiden. 

1. Van het rek is slechts een beperkt gedeelte bewaard gebleven. De huidige resten bieden plaats aan 
vier amforen. Oorspronkelijk waren er twee schappen die elk plaats boden aan twaalf amforen. Dit 
is op te maken uit fragmenten van horizontale dwarsbalkjes en uitsparingen voor de bevestiging 
van dergelijke dwarsbalkjes in de wand links van de fragmenten van het rek. Op grond hiervan 
zijn twee schappen te reconstrueren, elk voor twaalf amforen. Hierbij moet wel worden opgemerkt 
dat de wand gedeeltelijk gerestaureerd lijkt. Het is onduidelijk of de gaten op de juiste plaats en in 
het juiste aantal zijn gereconstrueerd. Vooralsnog lijkt de huidige positie van de uitsparingen juist. 

2. De schaarse resten van het rek zijn gereconstrueerd uit een aantal fragmenten en zijn ter conserve
ring gelegd op een modern draagstel uit glas en metaal. Een nadeel van deze wijze van reconstrue
ren is de schimmelvorming die optreedt tussen de glasplaat en het horizontale paneel. Hier kan 
beter naar een andere oplossing worden gezocht. De houtresten zijn ingesmeerd met paraffine met 
koolstofpoeder. 

1. H. max. cons. 765 mm., L. max. cons. 1198 mm., D. ca. 58 cm. 

2 1235-1295 mm uit rechter wand 
H 70 mm 
L 1 510 mm uit wand en zonder verbinding 
Max geconserveerde L 2 360 mm uit wand 

PANEEL 
Dikte paneel ca 33 mm 
L paneel 510 mm 

PLANK 
Max H 190 mm 
Dikte 20 mm 
D uitsparingen (gemeten vanaf de bovenzijde) ca 6,5 cm 
Positie uitsparingen (van rechts naar links) 
1 45-260 mm , 
2 310-9 mm (eind niet meetbaar, aangezien het zich achter de 
steun bevindt), 
3 646-870 mm, 
4 910-1180 mm 

Overlapping van paneel en plank mei uitsparingen met stuc 
rechts 40 mm 

DWARSBALKJES 
Positie geconserveerde balkjes 
1 47-55 mm (a ) en 55-64 (v ) uit rechter wand, 

UITSPARINGEN VOOR EN RESTEN VAN 
DWARSBALKJES 
Positie uitsparingen in beide njen 
(van rechts naar links) 
1 47-55 cm , 
2 1235-1295 mm , 
3 1869-1929 mm, 
4 2479-2536 mm, 
5 3113-4173 mm 
Wand op 4518 mm 
Positie boven vloer 
Rij 1 ca 146-153 cm , 
Rij 2 ca 215,5-224 cm 

STEUNEN 
Positie steun in situ 
2155-2920 mm boven vloer 
(= H max cons 765 mm ), 
55-64 cm uit wand rechts 
Dikte 65 mm 
Los fragment steun dikte 50 mm , 
В 75 mm, L 21 cm 
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1. HOUTEN AMFOORREK, afb. 152-153. 

2.1.1. Insula Orientalis Π 9. 

2.1.2. Begane grond, vertrek aan de straatkant (Maiuri 1958, 462 en fig. 416); oostwand. 

2.1.3. Winkel, wellicht voor de verkoop van vloeibare waar (cf. Maiuri 1958, 462). 

2.2. 31-12-1936. 

2.3. In het vertrek zijn resten van een toonbank en van een trap naar de bovenverdieping aanwezig. Het 
vertrek heeft een vloer in grof opus signinum en een vierdestijls-wandschildering. In de noordwand 
zit een klein altaar met stucschelp en tegen de zuidwand zijn resten van een toilet en een haard. 
De ingang van de winkel was over de gehele breedte afsluitbaar. Voorts was er een doorgang naar 
een achtervertrek. 

3.1. In situ. 

3.2. Aan het plafond hangt tegen de oostwand een rek dat plaats biedt aan negen amforen. Aan de 
voorkant zijn aan vloerbalken van de eerste verdieping vier verticale steunen opgehangen. Aan de 
onderkant is elke steun gerond, en wel zó, dat de zijkanten rond naar binnen lopen, terwijl de 
voor- en achterkant steeds vlak blijven. 

Met de vier steunen zijn vier dwarsbalkjes verbonden die haaks op de achterkant van de 
steunen staan en in de oostwand van het vertrek, deels boven de doorgang naar het achtervertrek, 
zijn verankerd. Oorspronkelijk zijn voor de verbinding tussen de dwarsbalkjes en de steunen 
wellicht gesloten pen-en-gatverbindingen gebruikt, maar deze zijn tegenwoordig doorsneden door 
de moderne steunconstructie, waardoor ze niet meer zijn te bestuderen. 

Op deze dwarsbalkjes ligt een paneel dat is samengesteld uit een aantal planken. Wellicht zijn 
dit er vijf, maar door de moderne laag paraffine is dit niet zeker. De eerste twee planken aan de 
voorkant van het rek tonen duidelijk tegengestelde nerfrichtingen. De planken zijn waarschijnlijk in 
de lengte vlak aan elkaar gelijmd. In de lengte van het rek beslaat het paneel de gehele ruimte van 
het begin Van het eerste tot het einde van het vierde horizontale dwarsbalkje. In de diepte loopt het 
van de wand tot ca. 2 cm. vóór de achterzijde van de verticale steunen. 

De kleine ruimte tussen het paneel en de steunen wordt opgevuld door een plank met aan de 
bovenkant negen halfronde uitsparingen om de halzen van amforen in te laten rusten. Aan de bo
venkant is de overgang tussen de uitsparingen steeds enigszins rond gevijld. 

3.3.1. Hout, verkoold. Monster rechtersteun: abies alba. 

3.3.4. De vier horizontale steunbalkjes zijn aan de achterkant in de wand ingelaten, aan de voorkant 
waren ze met pen-en-gatverbindingen in vier verticale steunen getapt. Het moderne draagstel door
snijdt nu deze verbindingen. Naar andere verbindingen kan men slechts gissen. 

3.4.1. Het is niet duidelijk hoe de steunen oorspronkelijk aan de vloerbalken van de eerste verdieping 
waren bevestigd, daar deze modern zijn. We kunnen te doen hebben met een juiste reconstructie 
van de oorspronkelijke situatie. Verder ontbreken aan het rek slechts kleine fragmenten met uitzon
dering van de verticale steun rechts waarvan een groot deel is verdwenen. Eind 1989 waren ook 
elementen verdwenen van de horizontale steunbalken 1 en 2 (resp. 40 en 25 cm.). 

3.4.2. Na de ontdekking zijn de resten van het rek ingesmeerd met een mengsel van paraffine en 
koolstofpoeder. Rondom de resten is een draagstel gebouwd uit metalen stroken en glazen platen 
en het geheel is opgehangen aan de gereconstrueerde vloer van de eerste verdieping. Het draagstel 
doorsnijdt de oorspronkelijke houtverbindingen. 
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3.5.1. 

3.5.2. 

H. 1005 mm., L. 2995 mm., D. ca. 84 cm. 

STEUNEN 
H 1005 mm 
Dikte 40 mm 
Positie (van links naar rechts) 
1 0-78 mm , 
2 960-1037 mm, 
3 1932-2011 mm, 
4 2911-2990 mm 
Ruimte tussen vloer en steunen 182 cm 

HORIZONTALE DWARSBALKJES 
H 36 mm 
L 80 cm (zonder de înlating in de wand) 
Dikte regels (van links naar rechts) 
1 72 mm , 
2 77 mm , 
3 74 mm , 
4 79 mm 
Ligging bovenvlak vanaf bovenzijde 
820 mm 

PANEEL 
Voorste plank В 16 mm , Η 20 mm 
D vanaf wand tot ca 2 cm voor de achterzijde 
van de verticale steunen 

PLANK MET UITSPARINGEN 
Η max 250 mm , 
Dikte 20 mm 
D uitsparingen 155 mm 
Positie uitsparingen steeds gemeten vanaf de rechterkant 
aan een met cijfer aangegeven steun 
1 0-244 mm 

310-564 mm 
630 mm -eind 

2 0-253 mm 
323-580 mm 
643 mm -eind 

3 0-251 mm 
315 mm -568 mm 
640 mm -eind 

4. Zie appendix 1: 31-12-1936. 

5. Maiuri 1958, 462-463, fig. 419 (reconstructietekening); Maiuri 1964, 57; Cerulli Irelli 1969, tav. 
15; De Franciscis 1974, 54 en tav. 65 (met amforen in rek!); Adam 1984, 220-221, fig. 480-482. 
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1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

HOUTEN REK, afb. 154-155. 

V 12. 

Begane grond, vertrek b aan de straatkant (Maiuri 1958, 247 fig. 193); westwand. 

Winkel. 

22-3-1939 en 11-4-1939. 

Vertrek b had aan de voorkant een afsluitbare opening over vrijwel de gehele lengte. Aan de 
achterkant was de winkel door een deur verbonden met het huis V 11. De vloer van het vertrek is 
in opus signinum en op de wand is een vierdestijls-schildering aangebracht met medaillons en stil
levens in vierkanten. In het rek wordt organisch materiaal bewaard, waarschijnlijk afkomstig van 
de bezems die daar volgens Maiuri (1958, 252) zijn aangetroffen: '... un ammasso di scope di fibra 
vegetale, probabilmente di saggina, carbonizzate o minerallizzate secondo il consueto processo che 
subisce ogni materiale vegetale nel terreno del seppellimento ad Ercolano'. 

In situ. 

Houten winkelrek met aan de voorkant twee verticale steunen; deze zijn aan de onderzijde met 
elkaar verbonden door een plank die aan de voorkant tegen de steunen is bevestigd. Hoewel aan 
deze plank zeer veel fragmenten ontbreken, loopt de bovenkant ononderbroken vlak door en ligt 
nagenoeg horizontaal. De onderkant van de plank is nog niet blootgelegd. 

Tussen de twee steunen zitten op gelijke afstand van elkaar vier horizontale balkjes en er 
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bovenop ligt een lat die aan de rechterkant doorloopt tot aan het einde van de steun. Aan de 
linkerkant daarentegen steekt de afsluitende lat enigszins buiten het rek uit. Ook ter hoogte van de 
overige horizontale balkjes zijn aan de linkerkant van het rek nog fragmenten van horizontale 
balkjes van hetzelfde type bewaard, hetgeen doet vermoeden dat het rek oorspronkelijk groter was, 
wellicht twee maal zo groot als nu het geval is. 

Op dezelfde hoogte als de horizontale balkjes staan haaks op de achterkant van de steunen 
horizontale dwarsbalkjes die aan de voorzijde aan de steunen waren bevestigd en aan de achterkant 
in de wand zijn verankerd. Tussen alle balkjes en steunen, zowel de balkjes aan de voorkant als 
die aan de zijkanten, waren pen-en-gatverbindingen aangebracht. 

Achter de plank die tegen de onderkant van de steunen is aangebracht, zijn schaarse fragmen
ten van een schap bewaard gebleven, waarvan het bovenvlak gelijk ligt met dat van de plank. Het 
schap wordt aan de voorzijde ondersteund door een latje dat er onder - in de hoek tussen de plank 
en het schap - is bevestigd. Hoe het schap aan de achterzijde werd ondersteund, is onduidelijk. 
Aan de linkerkant van de resten steekt de plank enigszins uit, hetgeen een aanvullend argument is 
voor het oorspronkelijk doorlopen van het rek links van de huidige resten. 

Van het schap op het eerste horizontale balkje is niets geconserveerd. Het zicht wordt hier 
ontnomen door een moderne vitrine waarin de inhoud van de kast is uitgestald. 

Op het tweede horizontale balkje van onder en het tweede paar dwarsbalkjes is een schap 
nagenoeg volledig bewaard gebleven. Het neemt de hele ruimte tussen en achter de steunen in. Om 
dit te kunnen bewerkstelligen, zijn aan de voorkant van het schap de hoeken uitgespaard, waardoor 
het tussen de steunen paste. Uit de nervatuur van het hout aan de linker zijkant van dit schap is af 
te lezen dat het is opgebouwd uit vier planken die in de lengte met behulp van lijm onderling wa
ren verbonden. Ook deze plank loopt links van de linker verticale steun nog fragmentarisch door. 

Tussen het derde en vierde horizontale balkje en tussen het vierde horizontale balkje en de 
afsluitende bovenste lat zitten telkens twee verticale steuntjes die twee aan twee met elkaar cor
responderen. Aan de voorkant van het rek waren boven het derde horizontale balkje waarschijnlijk 
twee rijen van drie vierkante vakken aangebracht. Alleen achter het middelste vak in de onderste 
rij zijn daarvan resten bewaard gebleven. Daar zitten fragmenten van panelen aan de onderkant, de 
beide zijkanten en de bovenkant, zodat een afzonderlijk vak is ontstaan. Alle vier de panelen zijn 
in de reconstructie aan de binnenkant van het vak geplaatst. De beide zijpanelen rusten op het 
onderste paneel. Het bovenste paneel is weer tussen de beide zijpanelen in geplaatst. Het rechter 
paneel is opgebouwd uit vier horizontale planken. In de overige panelen is geen verdeling te 
onderscheiden door de moderne laag paraffine. Er zijn geen bevestigingspunten te zien. Aan de 
achterzijde ontbreken steeds elementen. Het heeft er echter alle schijn van dat de panelen tot aan 
de wand hebben doorgelopen. Het is waarschijnlijk dat er oorspronkelijk twee rijen van drie 
vakken zijn geweest in het geconserveerde deel van het rek, alle omgeven door panelen. 

3.3.1. Hout, verkoold. 

3.3.4. De twee verticale steunen rusten op de vloer van het vertrek. De horizontale steunbalkjes zijn aan 
de achterkant in de muur ingelaten en waren aan de voorkant oorspronkelijk door pen-en-gatver
bindingen in de steunen bevestigd. Deze verbindingen zijn echter door het moderne draagstel door
sneden. 

3.4.1. Van onder af gezien zijn het eerste en het tweede schap verdwenen. Bovendien ontbreekt een 
aantal panelen of fragmenten daarvan in de vakken boven in het rek. Het feit dat alle horizontale 
balkjes aan de voorkant links van de geconserveerde elementen enigszins uitsteken, doet vermoe
den dat het rek groter was. Langs de wand is ruimte voor een rek dat twee keer zo groot was. De 
muur is in de moderne tijd geheel opnieuw opgebouwd, zodat er geen aanwijzingen voor het 
oorspronkelijk doorlopen van het rek - dat wil zeggen uitsparingen in de wand - bewaard zijn 
gebleven. 

3.4.2. De resten van het rek zijn na de opgraving ingesmeerd met paraffine, waarin koolstofpoeder is 
verwerkt. Ter ondersteuning van de resten is een draagstel in metaal en glas gemaakt. Ter bescher
ming van het organisch materiaal op het tweede schap van onderen is een kastje uit hout en glas 
gebouwd. 
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1. H. max. 2327 mm., L. max. cons. 1460 mm., D. 459 mm. (exclusief niet waarneembare 
verankering in wand). 

STEUNEN 
H vanaf vloer 2272 mm (1 ) en 2245 mm (г ) 
(het verschil tussen deze hoogtematen wordt 
veroorzaakt door het schuine verloop van de 
vloer Bij de hoogtematen is daarom steeds 
uitgegaan van de horizontale bovenkant van 
de plank die aan de onderkant voor tegen de 
verticale steunen is aangebracht) 
В 68 mm 
Dikte 40 mm 
Positie (van rechts naar links) 
1 0-68 mm, 
2 1212-1280 mm 
Positie voorvlak uit achterwand 445 mm 

PLANK ONDER TEGEN STEUNEN 
Dikte 14 mm 
Opgegraven hoogte 182 mm (1) en 153 mm (r) 
Ontbrekend element rechts ca 4 cm 

HORIZONTALE BALKJES/LAT/ 
DWARSBALKJES 
Positie horizontale balkjes vanaf bovenzijde 
plank (van onder naar boven) 
1 405-473 mm (1 ), 

413-477 mm (r), 
2 932-1000 mm (I), 

933-999 mm (r ). 
3 1459-1526 mm (I ), 

1467-1533 mm (r ), 

Zie appendix 1: 22-3-1939 en 11-4-1939. 

Maiuri 1958, 252 en fig. 199; Maiuri 1964, 46; De Franciscis 1974, 51 en tav. 59. 

HOUTEN KAST, fig. 156. 

1. III 14, Casa a graticcio. 

2. Eerste verdieping, vertrek 1 (Maiuri 1958, 416 fig. 354); zuidwand, westhoek. 

3. Slaapvertrek. 

13-2-1928. 

Zie cat.nr. 4, code 2.3. 

In situ. 

Kast, opgehangen aan de zuidwand van vertrek 1. De nog resterende achterkant is opgebouwd uit 
een paneel, dat aan drie zijden, de bovenkant uitgezonderd, omgeven wordt door een lijst. Deze 
lijst is samengesteld uit dne latten, twee verticale stijlen aan de zijkanten en één horizontale regel 
onder het paneel, die alle drie een klein stukje vóór het paneel uitsteken. Het paneel heeft het-

4 1793-1860 mm (1), 
1797-1863 mm (r) 

Positie lat vanaf bovenzijde plank 2090-2145 mm (r ) en 
2087-2147 mm (1 ) 
Doorlopen horizontale balkjes links van linker steun 
1 137 mm , 
2 180 mm, 
3 147 mm , 
4 143 mm 
Doorlopen lat links van linker steun 33 mm 
Dikte balkjes en lat ca 4 cm 

DWARSBALKJES 
H ca 4 cm , L ca 40 cm 
Dikte ca 7 cm 

SCHAPPEN 
Dikte fragment onderste schap 14 mm 
В max cons fragment onderste schap 7 cm 
H ondersteunend latje 30 mm 
Dikte ondersteunend latje 32 mm 
Dikte derde schap 15 mm 
Doorlopen derde schap links van linker steun 155 mm 

STEUNTJES 
Dikte 40 mm 
Positie (van rechts naar links) 
1 417-458 mm , 
2 798-865 mm 
Dikte panelen 10 mm 
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zelfde bovenvlak als de lijst, maar is aan de onderzijde in de horizontale regel ingebed. De onder
kant van de horizontale lat ligt op dezelfde hoogte als die van de verticale lijsten. Op ongeveer 
eenderde, gezien vanaf de onderkant, loopt over de gehele breedte van het paneel een dun horizon
taal latje met een rondlopend oppervlak, waarvan de functie onduidelijk is. 

Er zijn geen bevestigingspunten voor andere elementen te onderscheiden, waardoor het 
onmogelijk is een reconstructie te maken. Wel is de richting van de houtnerven bij de verschil
lende elementen goed te zien. Op het paneel en op de verticale stijlen van de lijst er omheen lopen 
ze verticaal, op de horizontale regel en de lat op eenderde van het paneel horizontaal. Uit de 
beschrijving in de opgravingsverslagen is op te maken dat de kast met twee nagels aan de wand 
was bevestigd. Deze nagels zijn nu niet meer te zien. 

3.3.1. Hout, verkoold. Twee monsters van van de achterzijde van het paneel en de verticale lat rechts: 
beide abies alba. 

3.3.4. Van verbindingen is vrijwel niets te zien. De drie latten van de lijst zijn waarschijnlijk door 
pen-en-gatverbindingen met elkaar verbonden. Het paneel is hier waarschijnlijk los ingeschoven. 
De regel in het midden is waarschijnlijk met een lijmverbinding aan het paneel bevestigd. 

3.4.1. Slechts de achterkant is bij de opgraving gevonden. Ook aan die achterkant ontbreken elementen, 
onder andere de hoek links onder in de linker stijl en een fragment in het midden van de rechter 
stijl. Men heeft deze uit vele fragmenten gereconstrueerd. Het fragment verkeert in een zeer 
slechte staat. 

3.4.2. De vele fragmenten waarin de kast is aangetroffen, zijn ter conservering ingesmeerd met paraffine, 
vermengd met koolstofpoeder. De resten worden omgeven door een draagstel samengesteld uit 
stroken metaal en glasplaten. 

3.5.1. H. max cons. 775 mm., L. max. 599 mm., Dikte max. 5 cm. 

3.5.2. 
ACHTERKANT 
Onderkant boven vloer: 1475 mm. 
Rechter zijde uit westwand: 36 mm. 
Positie verticale elementen (van links 
naar rechts): 
stijl: 0-60 mm.. 
paneel' 60-536 mm., 
stijl: 536-599 mm. 

4. Zie appendix 1: 13-2-1928. 

5. Bottazzi 1928, 3; Maiuri 1932, 64; Maiuri 1958, 417. 
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1. HOUTEN KAST, afb. 157-158. 

2.1.1. III 14, Casa a graticcio. 

2.1.2. Eerste verdieping, vertrek 2 (Maiuri 1958, 416 fig. 354); zuidwand, westhoek. 

2.1.3. Woonvertrek waarin ook werd gegeten (cf. cat.nr. 5). 

2.2. 16 en 17-2-1928. 
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Positie horizontale elementen 
vanaf onderkant, 
regel: 0-76 mm.; 
paneel: 76-775 mm.; 
latje: 223-267 mm. 
Dikte stijlen en regel: 50 mm. 
Dikte paneel: ca. 2 cm. 
Dikte tussenlat' max. 4 mm. 



Zie cat.nr. 5, code 2.3. 

In situ. 

De rechterzijkant van de kast is iets verschoven ten opzichte van zijn oorspronkelijke positie. 
Waarschijnlijk is deze kant door de kracht van de lavastroom bij de uitbarsting tegen de westwand 
van het vertrek gedrukt. Het bekijken van de kast als geheel wordt bemoeilijkt door een moderne 
vitrine die om de resten is geplaatst. Aan de buitenkant zijn de voorzijde en de linker zijkant goed 
te bestuderen. 

De voorzijde is als volgt samengesteld: aan de zijranden staan verticale balkjes die waar
schijnlijk van onder tot boven hebben doorgelopen. De oorspronkelijke hoogte van de balkjes is te 
reconstrueren aan de hand van de achterkant van de kast, die volledig bewaard is gebleven. Tussen 
de verticale balkjes is de voorzijde opgebouwd uit enkele elementen die boven elkaar zijn 
geplaatst. Aan de onderkant is een horizontaal balkje aangebracht, waarboven een paneel ligt dat 
ten opzichte hiervan enigszins inspringt. Het balkje en het paneel nemen de gehele lengte tussen de 
zijbalken in. Daarboven ligt een balkje dat ten opzichte van het paneel weer iets naar voren 
uitsteekt. Boven dit laatstgenoemde balkje stond de deur (of stonden de deuren?) waarvan geen 
resten over zijn. Deze deur of deuren gingen echter niet open over de hele lengte van het voorvlak, 
maar werden aan beide kanten geflankeerd door panelen. Slechts het middendeel kon worden 
geopend. Van de scharnieren zijn nog twee benen segmenten bewaard gebleven. Het betreft twee 
cylindervormige elementen van een schamierband. Onderaan zit een groter element waarin een 
eenvoudige decoratie van drie lijnen is ingekrast, daarboven een kleiner zonder decoratie. Het 
grote diende ter afsluiting van een band, terwijl in elke band tussen twee grotere elementen een 
aantal kleinere was geplaatst (zie voorts § 4.7.2). Ten gevolge van de slechte staat waarin de voor
kant verkeert, kan geen verdere informatie omtrent technische details worden gegeven. 

Het linker zijvlak is aan de onderkant niet helemaal blootgelegd en pas zichtbaar vanaf 
ca. 10 cm boven de vloer. Aan de bovenkant ontbreekt een groot gedeelte. Het vlak is opgebouwd 
uit drie verticale balkjes waartussen verdiepte panelen liggen. De hoogte van de resten neemt aan 
de bovenkant naar de voorzijde van de kast toe af. Het afsluitende, horizontale balkje aan de 
bovenkant is geheel verdwenen. Dit balkje is echter aan de rechter zijkant van de kast nog wel te 
zien (niet meetbaar). Bovendien is aan de binnenkant van het rechter zijvlak eenzelfde opbouw te 
zien als aan de buitenkant van het linker zijvlak. Aan de binnenkant van dit zijvlak is hiervan niets 
te zien, omdat de moderne paraffinelaag dit aan het oog onttrekt. 

Aan de binnenkant van de kast kan men zien dat de opbouw van de achterkant veel weg 
heeft van die van de zijvlakken. Hier is een verdeling in verticale stijlen en panelen te onderschei
den. We kunnen hier drie panelen met daartussen twee verticale stijlen waarnemen. Twee eveneens 
verticale stijlen vormden hiervan links en rechts de afsluiting. Van de achterkant is, evenals bij het 
linker zijvlak, het onderste gedeelte (ca. 10 cm.) niet blootgelegd. De moderne vitrine laat slechts 
toe de maten van de balkjes en de panelen te schatten. Ter afsluiting ligt aan de bovenzijde op de 
verticale balkjes en op de panelen over de gehele lengte een horizontaal balkje. 

Er zijn resten van steunen voor kastplanken te zien, die volgens de opgravingsverslagen met 
nagels aan de binnenzijde waren bevestigd. Ter hoogte van de onderste groep steunen zijn boven
dien resten die misschien deel hebben uitgemaakt van een plank. 

Hout, verkoold. 

Het overgebleven scharniersegment is van bot. 

Over de gebruikte verbindingen is niets met zekerheid mede te delen. 

Terwijl de kast aan de onderkant vrij goed bewaard is gebleven, zijn boven aan de linker- en voor
zijde grote stukken verdwenen. Het bovenvlak ontbreekt volledig. Aan de voorzijde is in de hoek 
links boven een groot deel verdwenen. Voorts ontbreken vóór de deur of deuren en een gedeelte 
van de hoek rechts boven. Van beide verticale balkjes langs de zijranden van de voorzijde van de 
kast ontbreken tegenwoordig stukjes aan de bovenkant. Slechts van een van de twee kastplanken 
zijn enige fragmenten bewaard gebleven. 
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3.4.2. Na de ontdekking zijn de houtresten ingesmeerd met paraffine met koolstofpoeder. Ter bescher
ming zijn de resten in een moderne vitrine geplaatst. De kast is nog niet volledig blootgelegd, 
tussen de achterkant van de kast en de zuidwand van het vertrek en tussen de rechter zijkant van 
de kast en de westwand van het vertrek zit nog vulkanisch materiaal. Het lijkt alsof hier overheen 
een laag modern cement is aangebracht. De bodem van de kast is nog niet opgegraven. 

3.5.1. 

3.5.2. 

H. max. cons. 149 cm., L. 93,5 ст., D. 69 ст . 

VOORZIJDE 
H. max. cons, verticale balkjes' 119 ст. (I.). 
en 126,5 ст. (г.). 
H. verticale balkjes gereconstrueerd: 149 ст. 

Opbouw (van links naar rechts): 
verticaal balkje: 0-8,5 ст.; 
verdiept paneel: 8,5-19 ст.; 
ruimte voor scharnieren: 19-21,5 cm ; 
ruimte voor deuiten): 21,5-66 ст.; 
verdiept paneel: 66-83,5 ст.; 
verticaal balkje: 83,5-93,5 cm 

Positie elementen tussen verticale balkjes 
(van onder naar boven): 
horizontaal balkje: 0-6 ст.; 
verdiept paneel: 6-16,5 ст.; 
horizontaal balkje: 16,5-22 ст.; 
scharniersegmenten: 22-31 en 33-36 cm. 
H. horizontaal balkje onder: 6 cm. 

Inspringen paneel ten opzichte van balk eronder: 3 cm. 
Inspringen paneel ten opzichte van balk erboven: 1,5 cm. 
Diam. scharniersegmenten: ca. 3 cm. 

ZIJVLAKKEN 
Verdieping panelen: ca. 1,5 cm. 
Positie elementen linker zijvlak (van achter naar voor): 
balkje- 0-6 ст.; 
paneel: 6-33 cm ; 
balkje: 33-39 ст.; 
paneel: 39-63 ст.; 
balkje· 63-69 cm 
Verloop geconserveerde hoogte van achter naar voren: 
1469-1190 mm 

ACHTER VLAK/BINNENKANT 
H. achterkant rechts- 149 cm. 
H. horizontale balk boven: 8 cm. 
Positie kastplanksteunen (van onder naar boven): 
ca. 57-59 cm. en ca. 86-88 cm. 

4. Zie appendix 1: 16 en 17-2-1928 en Descrizione di ambienti van 3-2-1929. 

5. Bottazzi 1928, 3; Maiuri 1932, 64; Maiuri 1958, 417; Maiuri 1964, 31; Packer 1975, 141; Orr 
1980, 160 ('This armarium probably served as a domestic shrine'; Orr verwart de kast met een 
aedicula die verloren is naar aanleiding van de tekst bij Maiuri 1958, 417; De Vos/De Vos 1982, 
270; De Kind 1992, 150. 
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1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

HOUTEN KAST, afb. 159-160. 

Bottega V 17 (Maiuri 1958, 222 pi. 174). 

Vertrek op de bovenverdieping; noordwesthoek (cf. Maiuri 1958 П, tav. XXII). In het vertrek hier
achter is een aedicula gevonden (cat.nr. 28; zie ook Maiuri 1958, 239). 

2.1.3. Keuken. 

2.2. 8, 11 en 12-11-1937. 

2.3. In de kast is terracotta vaatwerk gevonden (inv. E 1786-1797). 

3.1. V 17, begane grond, winkel vertrek aan de zogenaamde Decumanus Maximus, vertrek A (Maiuri 

1958, 238). 

3.2. Houten kast, die afkomstig is van de bovenverdieping van de winkel waarin zij nu nog staat. D e 



kast heeft een lage geprofileerde basis die aan de zijkanten en aan de voorkant enigszins uitsteekt. 
Op de basis verheffen zich aan de voorzijde van de kast langs de zijranden twee verticale 

balkjes die de ruimte vanaf de basis tot aan de bovenkant van de kast volledig innemen. Aan de 
bovenrand zijn deze balkjes met elkaar verbonden door een horizontaal dwarsbalkje. Tussen de 
genoemde balkjes bevinden zich twee verdiept gelegen verticaal geplaatste panelen. Van de twee 
deuren die oorspronkelijk tussen deze panelen zaten, is slechts de rechter geconserveerd. Langs de 
linker zijde van de rechter deur loopt een verticale lat, die wellicht diende om de spleet tussen de 
beide deuren af te dekken. Van het scharnier, waarlangs deze deur kon draaien, is niets bewaard 
gebleven. De gleuf waarin dit, langs de gehele rechterzijde van de deur, gezeten heeft, is nog waar 
te nemen. Voor de oorspronkelijke draaiconstructie zijn twee mogelijkheden denkbaar: een 'piano-
scharnier', opgebouwd uit houten of benen segmenten, zoals het scharnier in de kast (zie hier
onder) of twee of meer grotere scharnieren van metaal. 

De deur is opgebouwd uit een raamwerk dat bestaat uit twee verticale stijlen en drie horizon
tale regels die twee panelen boven elkaar omsluiten. In de bovenste regel van de deur is in het 
midden over de gehele lengte een horizontale uitsparing te zien die ter decoratie diende. Deze liep 
waarschijnlijk over alle stijlen en regels van het raam, maar is elders niet te onderscheiden. Alle 
elementen van het raamwerk hebben aan de naar de panelen toe gerichte zijde een geprofileerde 
lijst die in de hoeken steeds in verstek is gezaagd, zodat de verschillende lijsten op elkaar 
aansluiten. 

De zijvlakken van de kast zijn nagenoeg identiek. Langs de zijranden staan de verticale 
balkjes die, evenals bij de voorzijde, vanaf de basis tot bovenaan lopen. Zowel aan de boven- als 
de onderkant zijn deze verticale balkjes met elkaar verbonden door een horizontaal dwarsbalkje. 
Tussen de twee horizontale dwarsbalkjes staan weer twee verticale latten. Aldus is een raamwerk 
ontstaan met ruimte voor drie verticale, verdiepte panelen. 

De achterkant van de kast is zodanig gerestaureerd dat over de antieke toestand weinig kan 
worden gezegd. Alleen het raamwerk van twee verticale en twee horizontale balkjes die deze met 
elkaar verbinden, is zonder twijfel antiek. De achterkant van de kast was wellicht, evenals elk van 
de zijvlakken, opgebouwd uit een raamwerk van stijlen en regels met daartussen verdiepte panelen. 

Het bovenvlak bestaat uit een paneel dat is ingelaten in de afsluitende balkjes langs de boven
rand van de reeds besproken zijden van de kast. Ook hierin lijkt modern hout te zijn verwerkt. 
Vermoedelijk zijn in de horizontale balkjes aan de bovenkant van de kast uitsparingen gemaakt 
waarin het bovenvlak kon worden ingelaten. 

Omdat de linkerdeur van de kast is verdwenen, is de kast gedeeltelijk ook aan de binnenkant 
te bestuderen, waar twee planken zichtbaar zijn. Onder de onderste plank bevindt zich een deurtje, 
dat dezelfde vorm heeft als de hierboven beschreven kastdeur: een raamwerk, opgebouwd uit twee 
verticale stijlen en drie horizontale regels omsluit twee panelen die boven elkaar liggen. Rondom 
de panelen zijn geprofileerde lijsten aangebracht die in de hoeken in verstek op elkaar aansluiten. 
Vermoedelijk is in alle elementen van het raam een uitsparing aangebracht, een verticale in de 
stijlen en een horizontale in de regels. Deze uitsparing is nu slechts in de middenregel te onder
scheiden. Het houten scharnier van het deurtje is volledig bewaard gebleven en beslaat de volle 
hoogte van de deur. Het scharnier is opgebouwd uit dertien cylindervormige segmenten die alterne
rend zijn verbonden met het deurtje en de stijl erlangs. Deze segmenten konden ten opzichte van 
elkaar bewegen en vormden aldus het scharnier (zie § 4.7.2). De pendant van het deurtje rechts is 
niet geconserveerd. Langs de boven- en linkerkant van het geconserveerde deurtje zijn latjes 
bevestigd. 

3.3.1. Hout, verkoold. Twee monsters rechterzijpaneel, langs achterzijde: niet te identificeren. 

3.3.4. Er is gebruik gemaakt van pen-en-gatverbindingen en panelen die los in raamwerken zijn gezet. 

3.4.1. Aan de voorzijde ontbreekt de linkerdeur volledig. In de kast ontbreekt het deurtje rechts dat het 
onderste schap afsloot. Door de paraffine waarmee het stuk ter conservering is behandeld, is niet 
duidelijk of er nog meer elementen aan de kast ontbreken. Alleen aan de achterzijde van de kast is 
deze paraffine gedeeltelijk afgebrokkeld, waardoor men kan zien dat de achterkant grotendeels is 
opgevuld met kippegaas. 
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3.4.2. De kast is na de ontdekking gerestaureerd. Op allerlei plaatsen zijn moderne houten latjes geplaatst. 
Bovendien is de achterkant voorzien van kippegaas. Deze moderne toevoegingen zijn nagenoeg 
onzichtbaar, omdat het geheel is besmeerd met paraffine met koolstofpoeder. Rondom de kast staat 
ter bescherming een moderne vitrine, waarvan de glasplaat aan de achterkant momenteel ontbreekt. 

3.5.1. H. 1312 mm., L. 790 mm., D. 590 mm. Door de vitrine is het niet mogelijk alle maten met volle
dige nauwkeurigheid te geven. Bovendien worden veel details aan het oog onttrokken door de 
moderne laag paraffine waarmee het stuk ter conservering is behandeld. 

3.5.2. 

4. 

5. 

BASIS 
H ca 2 cm 
Uitsteken basis aan zijkanten 18 mm 
Uitsteken basis aan voorzijde 23 mm 

VOORKANT 
Ligging verticale balkjes 20-1312 mm 
H horizontaal dwarsbalkje boven 78 mm 
inspringen panelen ten opzichte van 
raamwerk 12 mm 

Positie elementen (van links naar rechts) 
verticaal balkje 0-7 cm , 
paneel langs deur 7-16 cm , 
ruimte verdwenen scharnier en linker 
deur 16-40 cm , 
verticale lat langs deur 40-45 cm , 
deur 45-59 cm , 
ruimte scharnieren 59-63 cm , 
paneel langs deur 63-72 cm , 
verticaal balkje 72-79 cm 

Positie elementen deur (van onder naar boven) 
regel raamwerk 2-9,5 cm , 
paneel 9,5-72 cm, 
regel raamwerk 72-85,5 cm , 
paneel 85,5-115,5 cm, 
regel raamwerk 115,5-123,5 cm 
inspringen voorvlak paneel ten opzichte 
van voorvlak verticaal balkje 1 cm 

ZIJKANTEN 
H horizontale dwarslat onder 40 mm 
H horizontale dwarslat boven 68 mm 
verdieping panelen 11 mm 

Opbouw (gemeten vanaf de voorkant van de kast 
naar achteren) waarbij de linker zijkant 
aangeduid is als 1 en de rechter zijkant als 2 
1 0-48 mm , 
2 0-43 mm (balkje), 

Zie appendix 1: 8, 11 en 12-11-1937. 

48-168 mm 
43-171 mm 
168-230 mm 
171-240 mm 
230-356 mm 
240-354 mm 
356-420 mm 
354-420 mm 
420-545 mm 
420-536 mm 
545-590 mm 
536-586 mm 

(paneel), 

(lat), 

(paneel), 

(lat), 

(paneel), 

(balkje) 

ACHTERKANT 
Dikte verticaal balkje 40 mm (1 ) en 50 mm (r ) 
H horizontaal balkje 50 mm (o ) en 53 mm (b ) 
Verdieping paneel ten opzichte van stijlen 12 mm 

BINNENKANT 
Ligging planken (van onder naar boven) 
42-44 cm 
82-84 cm 

Opbouw ruimte tussen basis en onderste plank (van onder 
naar boven) 
H deurtje 2-36,5 cm , 
Bovenkant onderste paneel deurtje 21 cm , 
regel raamwerk tussen panelen deurtje 21-25 cm , 
bovenste paneel deurtje 25-32 cm , 
regel raamwerk boven bovenste paneel 32-36,5 cm , 
afsluiting ruimte tussen deur en onderste kastplank door 
horizontaal latje 36,5-42 cm 

H schamiersegmenten 1,5-2 cm 

Opbouw deurtje vanaf linkerzijde kast (van links naar rechts) 
afsluiting ruimte tot deur d m ν verticale lat 16-21,5 cm, 
scharnier 21,5-23,5 cm, 
verticale stijl raamwerk 23,5-28,5 cm , 
panelen deurtje 28,5-35,5 cm 
verticale stijl raamwerk 35,5-38 cm 

Horn 1938, 708; Maiuri 1958, 239 en tav. XXII. 
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MUURKAST, afb. 161 en 164. 

1. Insula Orientalis I 1, Casa della gemma. 

2. Vertrek N. 1 (Maiuri 1958, 337 fig. 266); uitgespaard in de noordwand. 

3. Dienstvertrek, wellicht woon- en slaapvertrek voor een lid van het personeel. 

22-3-1934. 

Maiuri (1958, 338) beschrijft het vertrek als: 'N. 1.- Cella ostiaria: pavimento in signino, pareti 
bianche, armadietto a muro con il sol ripiano di una tavola, e alcune poche rustiche suppellettili 
sfuggite ai primi ricercatori: una boccia di vetro, un unguentario, un vasetto a volto umano.' De 
inhoud van de kast, voornamelijk vaatwerk van terracotta, glas en brons, hebben inv. E 1270-1274. 
Het vertrek had een vloer van opus signinum en de wanden waren wit gestuct. 

In situ. 

In de noordwand van het vertrek is een kleine muurkast uitgespaard. De kast is aan de binnenzijde 
voorzien van een laag stuc die een geheel vormt met het stuc op de wanden van het vertrek. Mid
den in het kastje zat een horizontale houten plank. Ter bevestiging van de plank is in het stucwerk, 
waarmee het kastje van binnen is bekleed, een ruimte uitgespaard, waarin de plank was geschoven. 
De uitsparing loopt langs beide zijkanten en de achterkant van het kastje. Tijdens de opgraving 
zijn resten gevonden van een houten deur waarmee de kast kon worden afgesloten (dikte 11 mm.). 

1. en 3.3.3. Muurkastje, aan de binnenzijde gestuct, met één horizontale houten kastplank. 

4. De plank was bevestigd in een uitsparing in het stucwerk. 

1. Van de plank zijn slechts geringe resten geconserveerd. Ook de deur waarmee de kast kon worden 
afgesloten, ontbreekt. 

2. Ter bescherming is vóór het geheel een glazen deurtje met een metalen rand geplaatst. 

1. H. 47 cm., L. 60,5 cm., D. 22 cm. 

2. 
Uitsparing in wand: B. 22 cm. 
H. 47 cm D. uitsparing plank (van onder 
L. 60,5 cm. naar boven): 23,5-24,5 cm. 

Zie appendix 1, 22-3-1934 en de Descrizione di ambienti van de Casa della gemma. 

Maiuri 1958, 338. 

HOUTEN KASTJE, afb. 162-163 en 165. 

1. V 15, Casa del bicentenario. 

2. Eerste verdieping, vertrek a (Maiuri 1958, 234 fig. 184); westwand. 
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2.1.3. Omtrent de functie van dit vertrek is lange tijd een heftige discussie gevoerd. Voor een samenvat
ting en een uitgebreide bibliografie hiervan kan worden verwezen naar Falanga (1981, passim, 
vooral pag. 37-50 en 81-118). Wellicht behoorde het tot de dienstvertrekken en was het de kamer 
van een of meer personeelsleden (cf. Falanga 1981, 18). In elk geval zijn er in het vertrek geen 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van Christenen in Herculaneum (cf. Falanga 1981, passim; De 
Kind 1990, 201-202 en 263). 

2.2. 28-1, 3-2 en 8-2-1938. Falanga (1981, 9) meent dat het kastje al eind 1937 is gevonden. 

2.3. Behalve de kast zijn in het vertrek de insnijding voor een planksteun (voorheen vaak geïnterpre
teerd als een kruis), een bed langs de noordwand, een bronzen casserole (inv. E 1868), een terra
cotta bord (inv. E 1870), vijgen en als inhoud van de kast twee terracotta lampen (inv. E 1875 en 
1876), resten van een beker en een spelbotje (inv. E 1877) gevonden (cf. Maiuri 1939, 203-206). 

3.2. Instortingsgevaar maakt het onmogelijk dit stuk van nabij te bestuderen. Bovendien is de toegang 
tot het vertrek afgesloten door een moderne deur die op slot en verzegeld is. In 1985 hebben wij 
het stuk daarom slechts van een afstand kunnen zien. Hieronder volgt een korte weergave van het 
belangrijkste dat er tot op heden over het kastje (en het zogenaamde kruis er boven) is geschreven: 

Maiuri 1939, 211-215: 'E' un armadiolo basso (alt. m. 1,04 con i piedi; largh. m 0,43 sul fronte; 
m. 0,42 sulla fiancata), di esecuzione piuttosto dozzinale, terminante superiormente con un ripiano 
chiuso da tre lati da un margine rilevato, sì da dare l'impressione per la sua forma e per la sua 
altezza, di una vera e propria ara lignea. <...> L'armadiolo-ara poggiava su quattro rozzi piedi 
<...>. All'interno vi erano, è vero, oltre al piano di fondo, due ripiani di scaffalatura'. 

Orr 1980, 197: 'V 15. House (Casa del bicentenario) Piate V figures 17 and 18 (p. 208) Room A 
(second story), west wall: stucco panel and wooden cupboard. Imprint of cross(?) H. 0,43 m. A 
small carbonized wooden cupboard was found in the northwest corner of the room. Maiuri 
believed that this was a wooden altar. Unfortunately, this room was tightly locked and I was 
unable to examine it. The cross imprint is on the west wall and two ancient nail holes are visible. 
The wooden cupboard may not have been associated with the cross. Maiuri was convinced that 
this was the shrine of one of the earliest Roman converts to Christianity.' 

Orr 1978, 586: 'This 'cross', however, may actually be the remains of a shelf support.' 

Falanga (1981, 55-60, appendix) acht het vermeende kruis de bevestiging voor een plank. Als 
parallel geeft hij een gipsafgietsel dat te Boscoreale door De Caro is gemaakt. Dit heeft een 
kruisvorm waaronder een kast staat om levensmiddelen in op te bergen. Vergelijk de afbeelding bij 
Falanga 1981, 60 tav. 9. 

5. Behalve in de hierboven onder 3.2. geciteerde passages wordt het stuk onder andere vermeld in: 
Fuhrmann 1940, 504-510 (acht de kast profaan); Maiuri 1940, 382-383; Maiuri 1940A, 172-173 en 
179; De Bruyne 1944, 305-306; Maiuri 1958, 237 en fig. 186; Maiuri 1958A, 332-334; Kusch 
1960, 34 en Abb. 34; Baldi 1964, 38-39 en fig. 7; Maiuri 1964, 47; Brion 1965, 86 fig. 38; Orr 
1978, 1585; Zefiro 1979, 58 en 59 fig. 10; Orr 1980, 130 en 197 nr. 22 (neemt het meubel op als 
'lararium' in diens Corpus В); Falanga 1981, 8, 51, 83 en 84; Baldi 1983, 74 en tav. IX; Falanga 
1983, 72, 76-77 en 83 en fig. 1-2; Gore 1984, 592; Deiss 1985, 94 en afb. op p. 96; De Kind 
1990, 198 en 201-202. 
In de meeste artikelen die het 'kruis' behandelen, komt ook de kast kort ter sprake. Al deze artike
len worden gegeven door Falanga 1981 in de bibliografie. 
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HOUTEN KAST, afb. 166. 

Herkomst en datum vondst onbekend. 

Magazzino Archeologico, Herculaneum. Inv. E 3151 (tot 1987 was het meubel een tijd lang opge
slagen in een depot aan de Area Sacra, sacellum A; voor die tijd heeft het gestaan in een magazijn 
dat stond op de plaats waar tegenwoordig het Magazzino Archeologico van de opgraving staat). 

Houten kast die in omvang en vorm veel overeenkomst vertoont met nachtkastjes zoals die in de 
eerste helft van deze eeuw in Europa in gebruik waren. Globaal is het stuk in twee elementen 
onder te verdelen. Aan de onderkant zit een element dat door een horizontaal schap in twee helften 
is verdeeld en dat door twee deurtjes kon worden afgesloten. Boven de deurtjes en daarvan 
gescheiden door een regel is een schuiflade aangebracht. 

Tussen vier verticale stijlen in de hoeken waren de beide zijkanten, de voor- en de achter
zijde van het kastje bevestigd. Aan de onderzijde is het stuk voorzien van een nogal dikke bodem
plaat die aan de randen is afgebrokkeld. In de gereconstrueerde situatie ligt de bodemplaat op 
plexiglas en maakt geen verbinding meer met een van de omringende vlakken. De wijze waarop 
oorspronkelijk de bevestiging tot stand kwam tussen de bodemplaat en de zijden van de kast, is 
daarom ook niet meer te achterhalen. 

Tussen twee verticale stijlen links en rechts van de voorzijde van het kastje zijn achtereen
volgens van onder naar boven de volgende elementen te onderscheiden: 

een vlakke regel waarvan het voorvlak hetzelfde is als dat van de stijlen; 
twee verticale latten langs de stijlen die een voorvlak hebben dat naar binnen toe inspringt en 
waartussen de deurtjes zijn geplaatst; 
een vlakke regel die de scheiding vormt tussen de deurtjes en de erboven gelegen lade; het 
voorvlak van de regel ligt gelijk met het voorvlak van de stijlen; 
een lade; 
de rand van de plaat die het stuk aan de bovenkant afsluit. 

Aan de binnenzijde van de verticale latten was oorspronkelijk een scharnier van bot bevestigd, dat 
ertoe diende om de twee deurtjes naar buiten toe te kunnen openen. Om plaats te geven aan de 
scharnieren is in beide latten een verticale uitsparing gemaakt. In de gereconstrueerde scharnier
banden is één segment authentiek (zie ook hieronder, code 3.4.2). Het bewaard gebleven segment 
is het sluitstuk van een band en als zodanig op een daarvoor plausibele plaats teruggezet. Aan de 
onderzijde is het segment voorzien van twee horizontale decoratieve lijnen waarin oorspronkelijk 
was heeft gezeten (zie § 4.7.2). Het geconserveerde segment zit onder in de linker scharnierband 
en is van bot, terwijl de gereconstrueerde segmenten van hout zijn. De oorspronkelijke scharnier-
segmenten waren om en om verbonden met een van de latten en het ernaast gelegen deurtje. 

De deurtjes zijn opgebouwd volgens de methode die we in Herculaneum vaker zien: een 
raamwerk bestaande uit twee verticale stijlen en drie horizontale regels omgeeft een tweetal 
panelen waarvan het onderste ongeveer twee maal zo hoog is als het bovenste. Langs de panelen 
zijn de randen van het raamwerk voorzien van een profiel. De verschillende horizontale en verti
cale elementen van de profielen sluiten op elkaar aan doordat ze in de hoeken in verstek zijn 
gezaagd. Vermoedelijk zijn de panelen los, dat wil zeggen zonder enige verbinding, in het raam
werk geplaatst. 

Aan de voorzijde van het onderste paneel van het rechter deurtje zitten twee metalen knoppen 
waarvan de oorspronkelijke vorm ten gevolge van ernstige oxydatie niet te achterhalen is. Daar
onder is met een viertal spijkertjes een vierkant bronzen plaatje aan het hout bevestigd. In het 
bronzen plaatje zit een excentrisch gelegen ovalen gat. Deze metalen elementen moeten worden 
beschouwd als deurbeslag en kunnen eventueel deel hebben uitgemaakt van een constructie om de 
deuren te vergrendelen. 

In het midden van het voorvlak van de lade is een ronde metalen knop bevestigd, waardoor 
men de lade kon openen. Van de lade is slechts het voorvlak behouden. De zijvlakken, het achter-
vlak alsook de bodem ervan zijn niet geconserveerd. De wijze waarop de vlakken met elkaar 
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waren verbonden, is niet te reconstrueren. Ditzelfde geldt voor de verbinding tussen de bodem en 
de verschillende vlakken. 

De twee zijvlakken vertonen eenzelfde opbouw in spiegelbeeld. Beide zijn aan de onderzijde 
niet geheel vlak. Het vermoeden bestaat dat hier een niet nader te preciseren verbinding met de 
niet geconserveerde basis van de kast heeft gezeten. Beide vlakken zijn iets verschoven ten 
opzichte van hun oorspronkelijke positie. Het voorvlak van de regels en de stijlen in het vlak lag 
oorspronkelijk gelijk met het voorvlak van de stijlen die op de hoeken met het voor- en achtervlak 
zijn geplaatst. Tegenwoordig zijn de vlakken iets naar buiten geplaatst om ruimte te geven aan het 
moderne plexiglas frame waarop het gehele kastje is aangebracht. In de beschrijving wordt uitge
gaan van het best geconserveerde, linker zijvlak. Tussen de stijlen op de hoeken zijn twee horizon
tale regels geplaatst, waarvan de onderste het vlak op tweederde van de hoogte kruist, terwijl de 
tweede de afsluiting vormt aan de bovenkant. Loodrecht op het midden van de onderste regel staat 
een derde, verticale stijl die het vlak onder de regel in twee gelijke helften verdeelt. De stijlen en 
regels zijn aangebracht op een paneel dat onder het regelwerk doorloopt. Aldus wordt de suggestie 
van panelen gewekt: er zijn zo twee smalle, hoge vlakken ontstaan met daarboven een breed en 
laag vlak. De regels en stijlen lijken onderling verbonden door pen-en-gatverbindingen, terwijl ze 
door een lijmverbinding met het paneel verbonden zouden kunnen zijn. 

Behalve deze drie zijden zijn van het kastje ook drie platen bewaard gebleven, te weten de 
tamelijk dikke bodemplaat, de dunnere dekplaat en een horizontale plaat midden in het kastje. De 
laatste diende als kastplank en deelde de ruimte binnen het kastje in twee schappen in. Voor de 
bevestiging van de kastplank diende een tweetal latten aan de binnenzijde van de zijvlakken. De 
drie platen zijn langs alle randen afgebrokkeld en maken geen verbinding meer met een van de 
vlakken van het kastje. Ook hier kan daarom geen uitspraak worden gedaan omtrent de oorspron
kelijke verbindingswijzen. De horizontale regels die aan de buitenkant tegen de zijden van het 
kastje zijn geplaatst, deden dienst als versteviging van de constructie die de laden moest dragen. 

3.3.1. Hout, verkoold. 

3.3.3. Op de rechter deur is aan de voorzijde een tweetal knoppen aangebracht, waarvan de precieze 
vorm verborgen is onder een laag oxydatie. Wel volledig te onderscheiden is een vierkant plaatje 
van brons dat met vier ijzeren spijkers op het rechter deurtje is bevestigd. Voorts is midden tegen 
de voorzijde van de lade een ronde bronzen knop bevestigd waarmee de lade kon worden geopend. 
Van de scharnieren waarlangs de deuren konden draaien is alleen het onderste segment van het 
linker scharnier bewaard gebleven. Dit segment is van bot, hetgeen doet vermoeden dat oorspron
kelijk de beide scharnieren waarlangs de deuren konden draaien, geheel van bot waren. 

3.3.4. De oorspronkelijke verbindingen worden doorsneden door een modern draagstel (zie hieronder, 
code 3.4.2.). De zijvlakken van de kast waren wellicht onderling verbonden door pen-en-gatverbin
dingen in het regelwerk. Hoe de afsluitende vlakken aan de boven- en onderzijde met de zijden 
waren verbonden, is niet meer te achterhalen. De deurtjes zijn elk samengesteld uit twee panelen 
die door een raamwerk worden omgeven. Benen scharnieren vormden de verbinding tussen de 
deurtjes en hun omraming. In tegenstelling tot hetgeen Budetta (in: Budetta/Pagano 1988, 29) 
beweert, zijn in de lade geen zwaluwstaartverbindingen te herkennen. 

3.4.1. Ontbrekende elementen : 
de achterwand; 
fragmenten van de vier verticale stijlen in de hoeken. De stijl rechts achter is slechts voor 
minder dan de helft en in drie fragmenten bewaard gebleven, 
de zijden, achterkant en bodem van de lade; 
kleine fragmenten in de overige panelen van de kast; 
fragmenten langs de randen van bodemplaat, kastplank en dekplaat; behalve langs de randen 
is de bodemplaat in de beide hoeken langs de voorzijde afgebrokkeld en ontbreekt van de 
kastplank de hoek links voor. 
alle scharniersegmenten op één na. 
de volledige boven- en middenregel van de linkerdeur alsook een fragment van de hoek 
rechts boven. 
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Het hele stuk moet oorspronkelijk een basis hebben gehad, waarvan de vorm en de grootte niet 
bekend is. Vermoedelijk waren de verticale elementen in de hoeken oorspronkelijk langer en 
vormen deze aldus een (gedeelte van een) basis. Evenals de zijvlakken was wellicht ook de achter
wand van het kastje opgebouwd uit een constructie van regels en stijlen die op een paneel waren 
aangebracht. 

3.4.2. Toen de kast in 1987 werd teruggevonden, bleek deze in een zeer slechte conditie te verkeren. De 
vochtigheid in het depot waarin het meubel was opgeslagen, was er de oorzaak van dat het antieke 
hout volledig doorweekt was. De verschillende fragmenten waarin het stuk was gevonden, bleken 
op een houten frame te zijn bevestigd dat dateert van vlak na de ontdekking. Wat de samenstelling 
van het hout betreft, blijken enkele elementen moderne aanvullingen te zijn. Dit geldt met name 
voor delen van de deuren en de opgaande lat langs het rechter scharnier, waarin met zekerheid 
sprake is van in de moderne tijd toegevoegde elementen die lacunes in het antieke materiaal aan
vullen. Daar ook het modern toegevoegde hout is verkoold, is dit waarschijnlijk eveneens antiek. 

Begin 1988 is het oudere frame vervangen door een draagstel van plexiglas. Bij deze laatste 
reconstructie is ook de laag paraffine die eerder ter conservering over het stuk was gesmeerd, 
grotendeels verwijderd, zodat vele details zichtbaar zijn geworden. De bij de oudere reconstructie 
aangebrachte houten schamiersegmenten zijn bij de recente restauratie gehandhaafd. Bij de recon
structie in 1988 zijn de beide deurtjes op de kop in het stuk geplaatst. De kast is in de catalogus 
van de tentoonstelling in Castel Sant'Angelo in 1988 ook zo afgebeeld (Budetta/Pagano 1988, 28). 
Op ons aanraden is in 1989 een nieuwe reconstructie gemaakt, naar analogie van de overige 
deuren die in Herculaneum zijn gevonden. Hierin zijn de deurtjes omgedraaid. In de reconstructie 
van 1988 zijn de beide zijpanelen te ver naar buiten geplaatst. Aanvankelijk moet de overgang 
tussen de regels en de stijlen vlak verlopen hebben. In de schamierbanden zijn de segmenten met 
behulp van pennetjes die dwars door de cylinders heen gaan, aan de onder- en bovenkant in de 
vlakke, horizontale regels bevestigd. 

Het feit dat in de rechter zijkant de middenstijl de onderste regel kruist, in tegenstelling tot 
het linkervlak, heeft mogelijk te maken met een foutieve reconstructie. 

3.5.1. H. 525 mm., L. 462 mm., D. ca. 370 mm. 

3.5.2. 
BODEMPLAAT 
L. max. cons.: 390 mm. 
D. max. cons.. 348 mm. 
Dikte: 15 mm. 

VOORZIJDE 
onderverdeling zonder deuren (van onder naar 
boven). 
regel: 0-50 mm.; 
positie schap: 180-187 mm.; 
regel: 385-435 mm.; 
lade: 435-510 mm.; 
positie knop op lade: 455-478 mm.; 
dekplaat: 515-525 mm 

opbouw zonder deuren 
(van links naar rechts): 
stijl· 0-56 mm.; 
lat langs linker scharnier: 56-95 mm.; 
uitsparing in lat: 85-91 mm.; 
lat langs rechter scharnier: 367-400 mm.; 
uitsparing in lat: 367-373 mm.; 
stijl' 400-462 mm ; 
L. lade: 65-395 mm. 
positie knop op lade: 225-245 mm. 
Dikte voorvlak lade: 11 mm. 

Lijsten tussen stijlen en deuren: 
Dikte max. 12 mm. 
Dikte in uitsparing 5 mm. 

DEUR (Als voorbeeld worden alleen de maten van 
de rechter deur gegeven). 
Opbouw (van rechts naar links): 
schamierband: 0-22 mm., 
stijl: 22-40 mm.; 
profiel: 40-47 mm.; 
paneel: 47-104 mm.; 
profiel: 104-111 mm.; 
stijl: 111-140 mm. 

Opbouw (van onder naar boven): 
regel: 0-38 mm ; 
profiel: 38-45 mm ; 
paneel: 45-170 mm.; 
profiel: 170-178 mm.; 
regel: 178-211 mm.; 
profiel: 211-218 mm.; 
paneel: 218-268 mm; 
profiel: 268-275 mm.; 
regel: 275-315 mm. 

Ligging metalen elementen (van rechts af)' 48-72 mm. (o.); 
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43-65 mm (b ), 
80-103 mm (b) 
Ligging metalen elementen (van onder 
naar boven) 
vierkant plaatje (o ) 102-124 mm, 
knop (o ) 124-145 mm , 
knop (ЬЛ) 155-172 mm, 
knop (b/r) 105-107 mm 

SCHARNIER 
H geconserveerd segment 72 mm 
Diam geconserveerd segment 21 mm 
Lijndecoratie op 7 en 10 mm (van 
onder af gezien) 
H gereconstrueerde segmenten 25 mm 
Diam gereconstrueerde segmenten 21 mm 
Diam moderne pen in segmenten 5 mm 

ZIJKANTEN 
Opbouw linker zijde (van onder naar boven) 
paneel 0-318 mm (dikte 14 mm), 
horizontale regel 318-350 mm (dikte 18 mm), 
paneel 350-465 mm , (dikte 14 mm ), 
horizontale regel 465-515 mm 
Opbouw linker zijkant (van links naar rechts) 
stijl 0-45 mm , 

paneel 45-155 mm, 
stijl 155-204 mm, 
paneel 204-312 mm , 
stijl 312-372 mm 

Opbouw rechter zijkant (van onder naar boven) 
paneel 0-320 mm , 
regel 320-350 mm , 
paneel 350-470 mm , 
regel 470-511 mm 

Opbouw rechter zijkant ( van links naar rechts) 
stijl 0-60 mm, 
paneel 60-170 mm, 
stijl 170-210 mm , 
paneel 210-328 mm , 
stijl 328-378 mm 

BOVENPLAAT 
Dikte 10 mm 
L max cons 420 mm 
В max cons 305 mm 

SCHAP 
L max cons 416 mm 
D max cons 340 mm 

5. Budetta/Pagano 1988, 28-29, cat.nr. 5; Mastroroberto 1992, 147. 

41 

2. 

HOUTEN KIST, afb. 167-171. 

In het magazijn te Herculaneum is de kist in de inventarislijst opgenomen. De gegevens met be
trekking tot de externe omstandigheden zijn van deze systeemkaart overgenomen (cf. appendix 1). 

2.1.1. Zogenaamde Decumanus Maximus. 

2.1.3. Noordoostzijde. 

2.2. 1-8-1961. 

2.3. De inhoud van de kist bestond uit meel en textiel. 

3.1. Magazzino Archeologico, Herculaneum. Inv. E 2323. 

3.2. Een rechthoekige kist rust op twee steunen die de volledige breedte innemen. Op deze steunen was 
de bodemplaat aangebracht, waarover geen details bekend zijn. Op de randen van de bodem staan 
vier panelen die de zijden van de kist vormen. Deze waren met tandverbindingen aan elkaar 
bevestigd. De dikte van de zijden kan men afleiden uit de dikte van de tandverbindingen. 

Aan de bovenkant wordt de kist afgesloten door een deksel waartegen langs de voorrand en 
de zijranden steeds een lat is aangebracht. Deze latten steken enigszins over de zijden uit. Langs 
de zijden reiken de latten niet geheel tot aan de achterkant van de kist. Bij de lat rechts kan de 
oorspronkelijke situatie nog worden waargenomen, aan de lat links ontbreekt op deze plaats een 
gedeelte. 

Aan de achterzijde is over de gehele lengte van het deksel een uitsparing gemaakt. Daarin lag 
een houten scharnier dat aan de achterzijde van de kist enigszins uitstak en waarvan de bovenkant 
iets onder het oppervlak van het deksel lag. Het scharnier was opgebouwd uit cylindervormige 
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segmenten, waarvan er slechts zeven min of meer bewaard gebleven zijn. Daarvan zit één frag
ment in de hoek links achter en voorts zijn ook het tweede tot en met het zesde segment aan de 
rechterkant volledig bewaard gebleven. Van het daarop volgende zevende segment is een klein 
gedeelte geconserveerd. Uit de overgebleven segmenten wordt duidelijk hoe het deksel heeft 
gescharnierd. De verschillende segmenten waren alternerend verbonden met het deksel en met de 
achterkant van de kist door middel van langwerpige cylindervormige pennetjes waarvan in het 
zevende segment van rechts nog een gedeelte geconserveerd is. Dit geconserveerde pennetje is 
verbonden met het deksel. De cylindervormige segmenten waren bovendien aan de vlakke uitein
den alternerend voorzien van gaten of pennetjes, die ervoor zorgden dat de segmenten op hun 
plaats bleven en het tevens mogelijk maakten dat het deksel ten opzichte van de achterkant van de 
kist kon draaien. Voorzover dit uit de fragmenten kan worden opgemaakt, had elk segment van het 
scharnier aan de ene zijde een gat en aan de andere een pennetje. 

Los bij de kist worden zeven fragmenten bewaard, waarvan er zes deel hebben uitgemaakt 
van het deksel. Van het zevende is de oorspronkelijke plaats niet bekend. 

3.3.1. Hout, verkoold. Er is één monster van de achterkant geanalyseerd: acer. 

3.3.4. De wijze waarop de opstaande zijden met de bodem zijn verbonden, is niet waarneembaar. Vast 
staat alleen, dat de zijden op de bodem staan. Onderling zijn de zijden door tandverbindingen aan 
elkaar bevestigd. Het deksel kon door middel van een houten schamierband draaien ten opzichte 
van de achterkant van de kist (zie voor de werking van zo'n schamierband § 4.7.2). Bij de bevesti
ging van de overstekende lijsten tegen de rand van het deksel zijn waarschijnlijk lijmverbindingen 
gebruikt, zonder extra pennen. 

3.4.1. Op vele plaatsen zijn de randen afgebrokkeld. Zes van de zeven fragmenten die los bij de kist 
worden bewaard, blijken deel uitgemaakt te hebben van het deksel, van het zevende is de herkomst 
onbekend (misschien van de bodem?). De bodem is waarschijnlijk slechts gedeeltelijk geconser
veerd. De inhoud van de kist - die bekend is - zal na de ondekking via deze bodem zijn verwij
derd, daar de zijden en het deksel niet zijn aangetast. De onderzijde van de kist kon echter niet 
worden bestudeerd. Van het scharnier ontbreekt meer dan twee derde. 

3.4.2. Tussen de poten en de bodem van de kist is ter versterking een moderne houten plaat aangebracht. 
Ook aan de binnenkant van de verticale zijden en onder het deksel zijn ter versteviging moderne 
houten platen bevestigd. Men heeft de kist tijdens de opgraving vanaf de onderkant geopend, 
waarna men de verstevigingen van onder af heeft kunnen aanbrengen. Ter conservering heeft men 
het hout ingesmeerd met een dikke laag paraffine, waarin koolstofpoeder is gemengd. In 1989 is 
een begin gemaakt met het verwijderen van de paraffinelaag, waardoor details beter zichtbaar zijn 
geworden. Het is onwaarschijnlijk dat de steunen onder de kist in de reconstructie op de juiste 
plaats zijn teruggezet, ze liggen namelijk niet symmetrisch ten opzichte van elkaar. 

H. 477 mm. (excl. moderne plaat tussen steunen en bodem van 3 mm.), L. 1035 mm., B. 627 mm. 

L. zijpanelen: 597 mm. 
Dikte panelen: 22 mm. 

DEKSEL 
H. deksel: 22 mm. 
L. deksel: 1035 mm. 
В deksel: 624 mm. 
H. latten langs rand deksel: 48 mm. 
Dikte latten langs rand deksel' 27 mm. 

Positie steunen onder kist (van links naar rechts): Eind lat links uit achterzijde: 150 mm. 
1. 90-180 mm. (v.) en 95-170 mm (a.); Eind lat rechts uit achterzijde: 40 mm. 
2. 805-876 mm. (v.) en 800-885 mm. (a.) 

SCHARNIER 
PANELEN Uitsparing voor scharnier: H. 8 mm.; В 15 mm. 
L. paneel: 980 mm (v + a.) Ligging scharniersegmenten vanuit de hoek rechts achter: 

3.5.1. 

3.5.2. 

H. 477 mm. (ex( 

STEUNEN 
H. steunen: 27 mm. 
L. steunen: 597 mm. 

BODEM 
H. bodem: 30 mm. 
L. bodem- 980 mm. 
В bodem1 597 mm 
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2. 90-145 mm.; 
3. 145-200 mm.; 
4. 200-255 mm.; 
5. 255-315 mm.; 
6. 315-370 mm.; 
7. 375-430 mm. (fragment); 

5. Mols 1993, 492 en 496 tav. CXI, 2. 

8. 945-960 mm. (fragment). 
L. schamiersegmenten: max. 60 mm. 
Diam. schamiersegmenten: 26 mm. 
Diam. pennetje in segment 7: 5 mm. 
Uitsteken van de schamieiband aan 
de achterzijde: 3 mm. 

230 



APPENDIX 1 

OVERZICHT VAN ARCHIEFMATERIAAL EN PUBLIKATIES (1740-1982) 

Hieronder wordt een chronologisch overzicht gegeven van de geschreven bronnen met betrekking tot houten 
meubels en fragmenten daarvan die te Herculaneum zijn gevonden. Het gaat om beschrijvingen van al dan 
niet geconserveerde meubels. Een deel is overgenomen van documenten die in de archieven van de Soprin
tendenza te Napels (aangeduid als: Napoli, archivio storico) bewaard worden. De oudste van deze documen
ten zijn gedeeltelijk gepubliceerd door Ruggiero (1885) en Pannuti (1983). Deze kunnen worden aangevuld 
met ongepubliceerd archiefmateriaal. De relevante passages uit de opgravingsverslagen van de negentiende 
en twintigste eeuw zijn integraal overgenomen, zodat een indruk wordt verkregen van de grote hoeveelheid 
meubels die nu niet meer te bestuderen is. Daar waar Ruggiero beschrijvingen uit de negentiende eeuw heeft 
afgesloten met de vermelding '(copia)', hebben wij steeds gebruik gemaakt van het origineel. Hierdoor zijn 
verschillen in typografie en formuleringen met Ruggiero te verklaren. Het materiaal is zoveel mogelijk 
chronologisch geordend. Behalve het algemene overzicht van vondsten van houten meubels zijn er twee 
aparte overzichten opgenomen, één waarin losse vondsten van segmenten van scharnieren uit bot zijn ver
zameld en een tweede waarin passages uit lijsten zijn weergegeven die duiden op de verzending van vond
sten naar het Museo Nazionale te Napels. Het is niet bekend uit welke huizen de achttiende-eeuwse vondsten 
komen. 

Om de plaats van een vondst bij de negentiende-eeuwse opgravingen aan te duiden verwijst Ruggiero 
met cijfers naar zijn tav. ΧΠ, die hier is afgebeeld in afb. 172. 

Tenzij anders is aangegeven zijn voor de twintigste eeuw de gegevens over meubels ontleend aan de 
Giornali dei Nuovi Scavi van Herculaneum. Voor de beschrijving zijn hier steeds achtereenvolgens het 
gevonden object, de vindplaats en de datum van de vondst vermeld. De opgravingsverslagen uit de jaren 
1931 en 1932 hebben wij niet kunnen traceren. We beschikken voor deze periode slechts over de gegevens 
uit enige Descrizioni di Ambienti, uit de inventarislijst van het Magazzino Archeologico te Herculaneum en 
uit gepubliceerde opmerkingen. De Descrizioni di Ambienti zijn beschrijvingen die gemaakt werden nadat een 
huis volledig was opgegraven. Bij de twintigste-eeuwse opgravingen is in de eerste regel steeds gepoogd de 
moderne naam van het onderhavige huis te geven met het kamernummer zoals dit uit de publikatie van 
Maiuri (1958) bekend is. Voor een plattegrond van de Casa del colonnato tuscanico kan worden verwezen 
naar de publikatie van het huis door G. Cernili Irelli (1974, fig. 1). De inventarisnummers van de vondsten 
zijn tussen ronde haken vermeld, indien deze bekend zijn (bijvoorbeeld: E 256). Wanneer vondsten worden 
vermeld die in de nabijheid van of in een meubel zijn gedaan, wordt alleen het type vondst met bijbehorend 
inventarisnummer van het Magazzino Archeologico te Herculaneum genoemd en is de beschrijving uit de 
opgravingsverslagen niet overgenomen. In een aantal gevallen is bij vondsten uit deze eeuw de beschrijving 
uit de inventarislijst (libro dei trovamenti) in het Magazzino Archeologico van de opgraving te Herculaneum 
overgenomen. Dit is aangegeven als: Libr. trov., gevolgd door het inventarisnummer en de beschrijving. 
Soms ook stond op een systeemkaart van het fotoarchief extra informatie. Aan informatie die hieruit is over
genomen gaat de aanduiding Scheda vooraf, eveneens met het inventarisnummer. Van de vondsten die hier 
vanaf inventarisnummer E 2546 tot en met E 2812 zijn gegeven, is doorgaans herkomst noch datum bekend. 
Deze zijn vermoedelijk begin jaren zestig van deze eeuw geïnventariseerd. Tenslotte zijn enkele stukken 
opgenomen waarvan een ongenummerde systeemkaart bestaat in het Magazzino Archeologico. 

Passages die in de handgeschreven verslagen onleesbaar waren, zijn aangegeven door punten tussen 
accolades: {...}; soms zijn enkele letters die wel leesbaar waren, hierin toch weergegeven, hoewel het volle
dige woord niet duidelijk is. Een enkele keer zijn opmerkingen van de auteur toegevoegd, die van de lopende 
tekst gescheiden zijn door vierkante haken [...]. Niet relevante zinsnedes zijn weggelaten en vervangen door 
drie punten: ... 
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ACHTTIENDE EEUW 

Beddepoten: (28 april 1740) 'quatto pedazos torneados de metal, que parezen pies de alguna silla, ó messa, y 
tiene clabadas diversas barritas, también de metal, en sus remates, por entrambos lados' (Pannuti 1983, 187). 

Beddepoot: (12 september 1740) 'diversos pedacillos torneados de madera' (Pannuti 1983, 194). 

Houten kist met bronzen applieken: (22 februari 1741) 'dos figuras de metal de medios cuerpos, medio 
palmo de alto, cada una, enteram." sanas: la una representa un muchacho coronado de vites, con alas abier
tas, y tiene la mano derecha al pecho, embuelta en una banda, que le tiene por el hombro; la otra representa 
un viejo con barba, y las orejas muy largas, y tiene igualm." un paño que le viene del hombro derecho, y le 
cubre el cuello, hasta cerca la boca, observándose desnudo el brazo derecho cuya mano está apoyada al 
hombro yzquierdo; assi mismo se han hallado otros pedazos pequeños de metal' ... En 23 del dicho: otras 
seis figuras de metal, las dos de ellas, de medio palmo de alto, las otras tres, de quatro onzas, cada una; y la 
otra mas pequeña, todas de medio cuerpo, y de perfecta construcción, estando las quatro enteram.le sanas: la 
primera representa muger coronada de racimos de uba, y en la mano derecha, que comparece sola, sobre el 
pecho, tiene una granada: otra representa un Satyro con cuernos, y orejas muy largas, y tiene una sierpe 
assida por la cola, con la mano derecha, y tiene otra devajo del brazo izquierdo; otra representa personage 
viejo con barba, coronado de vites; otra representa muger coronada de ramos, con un paño, que le viene del 
hombro derecho, y le cubre el pecho; y las otras dos, que están algo maltratadas, representan hombres, coro
nados de ramos; y assi mismo se han hallado otros diversos pedazos de metal' (Pannuti 1983, 203-204); (23 
februari 1741) 'Un cajón de metal cerrado, <...>; y habiéndole hecho descubrir en mi presencia, se ha encon
trado que el dicho cajón era de madera cerca 5 pal. de largo; el qual por el frente estaba cubierto de ojas de 
metal muy delgadas, y consumida la madera de forma que al tiempo de moberle se ha desecho toda en tierra, 
no habiéndose hallado dentro de él la más minima cosa; y solo de los adornos de metal que tenia el frente se 
han sacado á mas de las 2 figuras que participé ayer á V.E. que eran del dicho cajón, otras 6 figuras (con 
otros diversas pedazos de metal); los 2 de ellas son medio palmo de altas, otras 3 son de 4 on. cada una y la 
otra es mas pequeña; todas de medio cuerpo y bacantes por atrás; las 4 interam. sanas y de muy perfecta 
construcción; y la primera repre. cabeza de muyer coronada de razimos de uba y en la mano derecha que 
compareze solo sobre el pecho, tiene una granada (Museo Nazionale n°. 1542 - De' bronzi di Ercol. ecc., 
torn. I, pag. 33); la otra parece que repre. á un sátiro con bastas y orejas muy largas y tiene en la mano 
derecha asida una sierpe per la cola, teniendo otra debajo del brazo izquierdo (Museo Nazionale n°. 5302 -
De' bronzi di Ercol. ecc., torn. I, pag. 29); la otra representa cabeza de personaje viejo con barbas, coronada 
igualmente de vites, y solo se ben en ella los hombros con parte del pecho (De' bronzi di Ercol., torn. I, pag. 
11 ?); la otra repre. cabeza de mujer coronada de ramos, obserbándose solo el pecho cubierto de un paño que 
le biene del hombro derecho. Y las otras dos que están algo consumidas, la una rota, y son las más 
pequeñas, tienes aspecto de hombres coronados igualm. de ramos. Cuyas 6 figuras con otros pedazos de 
metal que se han podido recoger del adorno del citado cajón se han llebado al Palacio dicho de Caramánica 
y se han puesto con lo demás che se halló ayer... Alcubiere' (Ruggiero 1885, 67-68); (25 februari 1741) 
'otras dos figuras de metal, quatro onzas de alto, cada una, de medio cuerpo: la una representa personage 
viejo con barba larga, coronado de ramos, cuya cabeza es muy perfecta, y la otra representa un perro 
hechado en tierra, apoyado la caverza sobre las dos manos' (Pannuti 1983, 204); 'Portici y febrero 25 de 
1741. En este dia solo puedo participar á V.E. la not. de haberse hallado en las escab. subterra. á Resina dos 
figuras de metal de 4 on. de alto cada una, las quales todavía son de los adornos que tenia el cajón que he 
dado cuenta á V.E. en los dias antecedentes; y la una repre. medio cuerpo de un hombre viejo con barba 
large coronado de ramos, cuya cabeza me pareze muy perfecta; y la otra repre. un perro echado en tierra 
apoyando la cabeza sobre las dos manos' (Ruggiero 1885, 68); (1 maart 1741) '10 figuras de metal' 
(Ruggiero 1885, 69); (4 maart 1741) '...remito en una cajita á las manos de V.E., como y también... 4 figuras 
de metal de las 10 que se han encontrado igualm., quedando en el R. Palacio dicho de Caramánica las otras 
6 figuras, de las quales las 2 son semejantes á las dos más grandes que ban en la cajita, y las otras son 
compañeras á las 2 más pequeñas, siendo las mejores las 4 que ban en la referida caja' (Ruggiero 1885, 69). 

Kast met metalen beslag: (17 april 1745) 'algunos vasos de bronze, y algunas figuras pequeñas de marmol, 
lo que estava en un armario de madera, quemada, guarnecido de metal' (Pannuti 1983, 217). 

Kist: (30 april 1745) 'un pequeño cofre quemado, en el qual havia veynte quatro, o veynte cinco piezas de 
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plata, assi de tazas para bever, comò de pequeñas bacijas; pequeños platos; y otras cosas de esta naturaleza, 
con quatro cucharas de plata' (Pannuti 1983, 217). 

Metalen kistbeslag: (22 oktober 1752) 'tres anillos, y una manilla, todo de guarnición de un estipo, ygual-
mente de metal' (Pannuti 1983, 312). 

Metalen kistbeslag: (21 augustus 1756) '(En Resina, en las grutas de debajo la masería de Bisogno): doze 
pedacitos de guarnición de estipo, también de metal' (Pannuti 1983, 376); 'En la misma masería (se. De 
Bisogno) al conducto de la columnada, donde también se ha encontrado una mesa ó tabla de 2 por 1 Vi pal. 
de portasanta pero belissima y otro pedazo de vermillo antiguo de 12 por 6 on., puesto al R. jardin, y de 
bronce un medio gozne y doze pedacitos de guarnición de estipo y catenillo y dos pedacillos con un poco de 
madera y un poco de panimiento conservado á uso como los papiros; ademas dos goznes de yerro. Weber' 
(Ruggiero 1885, 200); (21 augustus 1756) 'y se han encontrado un pedazo de mármol portasanta de 2 pal. 
рог 1 pal. y Vi, ... Ademas se ha encontrado ... un medio gozne de metal con ciertos fragmentos de una 
zerradura y otros de cadenilla de metal con un anillito y un ganchito y con otros fragmentos de gropa 
quemada; lo que se ha dado á Paderni con dos goznes de yerro' (Ruggiero 1885, 201). 

Beddepoten: (28 augustus 1756) 'En las grutas de devajo el bosque de S.n Agustín, se encontró un medio 
gozne y otra pieza redonda, de metal, la qual se supuso pertenecía á una silla, que se encontró, de madera, 
convertida en tierra' (Pannuti 1983, 377). 'Bajo el bosque de S. Augustin se ha encontrado un medio gozne y 
un redondo que es guarnición de una silla que era de madera' (Ruggiero 1885, 202). 

Gedraaide beddepoten? (8 oktober 1756) '№. 3 pezzi di legno tornito, ma divenuto carbone, trov. come 
sopra [=Masseria De Bisogno]. Paderni' (Ruggiero 1885, 205). 

Kist-/kastbeslag: (22 december 1756) 'Picciolo stuccio senza coverchio di legno' (Ruggiero 1885, 211); (23 
december 1756) '... Un scudetto tondo ove vi è stato l'anello per uso di maniglia di stipo ... Un astuccio di 
legno impetrito ma rotto' (Ruggiero 1885, 211). 

Beddepoten: (26 mei 1758) 'Da uno de' cavatori ricevei una pedagna di un lettisternio, un mezzo frontizio; il 
tutto di rame. Una zappa di ferro molto patita, trovato sotto la Masseria di Bisogno. E più ricevei altra 
pedagna compagna alla di sopra scritta, ma rotta e mancante, trov. nel detto sito. E più altra pedagna come 
sopra in minuti pezzi' (Ruggiero 1885, 262).' (27 mei 1758) '... y se han encontrado una zapa de yerro ... 
Cerca la Madona se siguen dos grutas y se han encontrado tres piezas de metal à modo de pedañas de 
guarnición de 9 on. largas abajo, de 5 on. altas, de 4 on. anchas y de 2 on. y Vi de diametro arriva con un 
ahujero encima, pero la una solamente sana y las dos rotas en différentes pedazos ... Weber' (Ruggiero 1885, 
262). 

Beddepoot: (14 augustus 1758) 'Ricevei da uno de cavatori un piede di lettistemio, trov. sotto la Masseria de 
Bisogno' (Ruggiero 1885, 268). 

Kist/-kastbeslag: (28 augustus 1759) 'Da uno de' cavatori ricevei una maniglia di stipo quale forma un anello 
con la sua borchia lavorata al torno, trov. sotto il bosco di S. Ag.' (Ruggiero 1885, 288); (1 september 1759) 
'Debajo el bosque de S. Agustín ...; y se han encontrado una piastra con una anilla de metal asida de guar
nición' (Ruggiero 1885, 288). 

Fineer van een kist met vergulding: (13 oktober 1759) 'Da uno de' sud. ricevei ..., diversi piccioli frag, di 
sottile legname che ha servito l'impelliciatura' (Ruggiero 1885, 290); 'Al tiempo que se estava escriviendo 
esta carta he sido llamado de las grutas bajo la masería de Bisogno, á donde he observado que en alguna 
parte del terreno que si iva escavando comparecía algún poco de oro atacado á la tierra, y despues de exami
nando, he visto que alii havia havido un mueble ó cornisa de madera dorada; cuya madera haviendo sido 
enteram. consumida del fuego, pues solo permaneze algún poco de carbon y ceniza, la doradura quedó 
pegada á la tierra, y se han recogido algunos pedacillos del mismo terreno con el oro y otros muy consumi
dos que parezen de abolió y se han llebado al Museo, haviendo dispuesto se continue á escabar alli con todo 
el may. cuydado para ver que otra cosa promete este principio. Alcubiere' (Ruggiero 1885, 290); (20 oktober 
1759) 'En Resina, debajo la maceria de Bisoño se continua una gruta en el Templo del Teseo y otra en otra 
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Templo pequeño, en donde se han encontrado ciertos pedacillos de madera fina de guarnición de algún 
estipo, medio gozne de yerro y medio de metal y ciertos pedazos de terreno, esculpido en el algo del adorno 
de la madera del estipo con algunas átomos de ого; y allí immediato se ha encontrado ... Weber' (Ruggiero 
1885, 291). 

Kist-/kastbeslag: (20 november 1759) 'E più una maniglia di stipo la quale forma un anello, fermata ad una 
borchia di metallo tornito, trov. sotto la masseria di Bisogno' (Ruggiero 1885, 294). 

Beddepoot: (5 december 1759) 'Da uno de' sud. ricevei un frag, appartenente ad una sedia di metallo, trov. 
come sopra. Mass. di Bis.' (Ruggiero 1885, 298). 

Bedappliek: (7 december 1759) 'Y la ultima pieza parece guarnición de una silla.' 'Y otra pieza de 5 on. alta 
y una onza y media en quadro, vacante por dentro, y á una parte la boca redonda de 2 on. de diámetro, y 
debayo del circulo de dicha boca salen dos listones de 2 on. г cadauno largo y de una onza ancho' 
(Ruggiero 1885, 298). 

Kist-/kastbeslag: (30 mei 1760) '№. 4 maniglie di metallo di armari, una de' quali è sola conservata (Mass. 
di Bis.)' (Ruggiero 1885, 312). 

Kist-/kastbeslag: (12 juli 1760) 'E più ricevei una maniglia di stipo ... di rame' (Ruggiero 1885, 315). 

Beddepoot in metaal en hout? (6 augustus 1760) 'Frag, di metallo et altro frag, di legname tornito (mass, di 
Bisogno)' (Ruggiero 1885, 316). 

Beddepoot? (9 augustus 1760) '..., un pié ó pumo de madera torneado de 4 on. y ιΛ de diàmetro y 3 on. alto. 
(Mass. di Bisogno) Weber' (Ruggiero 1885, 316). 

Kist-/kastbeslag: (3 oktober 1760) 'Da uno de sud. ricevei un anello con piastra di rame, quale serviva di 
maniglia a stipi. (Mass. di Bisogno)' (Ruggiero 1885, 320). 

Bedappliek? (11 oktober 1760) '№. 2 frag, di una sedia; ... di metallo' (Ruggiero 1885, 324). 

Fragmenten bed?: (17 oktober 1760) 'Da uno de' sud. cavatori ricevei ...; alcuni pochi frag, di una sedia di 
legno carbone. Mass. di Bis.' (Ruggiero 1885, 325). 

Beddepoot? (vermoedelijk 18 okt. 1760) '... y se han encontrado un gancho de metal de 4 on. у Уг y cinco 
pedacillos de madera torneada, cosa de guarnición, (mac. de Bis.) Weber' (Ruggiero 1885, 326). 

Kist-/kastslot: (9 mei 1761) 'Una cerradurita de estipo. Mass. di Bis. Weber.' (Ruggiero 1885, 351). 

Bedapplieken? (19 juni 1761) '№. 4 frammenti di fascie appartenenti a sedie, il tutto di metallo ..., trov. 
sotto la masseria di Bisogno' (Ruggiero 1885, 359); (20 juni 1761) 'En Resina, á Bisoño, (la gruta de la 
calle basolada hacia la torre) (un concola grande en muchos pedazos rota) y quatro pedazos de folleta como 
cornizes ó guarnición de alguna tabla, que unidos son 4 pal. y 9 on. Weber' (Ruggiero 1885, 360). 

Bedapplieken? (12 maart 1762) 'E più due frag, di fascie di sedie; in una di queste vi è un arabesco, trov. 
sotto la masseria di Bisogno' (Ruggiero 1885, 384). 

Bedapplieken? (Portici 13 maart 1762) 'En Resina, mas. de Bisoño. Se ha encontrado dos planchetas de 
metal de guarnición de una tabla, la una de on. 14, ancha on. 2 ιΛ, la otra de on. 14, ancha de on 2 Vi. 
Weber' (Ruggiero 1885, 384). 

Beddepoten (waarschijnlijk 27 maart 1762) '... otras dos (sc. grutas) por las habitaciones fuera del Teatro, y 
se han encontrado un pié de metal como de una estatuita de 3 on. largo y 2 on. alto, bacante por dentro 
como si fuese guarnición de alguna cosa de madera. Weber' (Ruggiero 1885, 384). 
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Beddepoot: (2 september 1763) 'Un frag, di un piede di sedia о sia lettisternio, longo on. 14' (Ruggiero 
1885, 422). 

Beddepoten: (3 september 1763) '... (Al vicolo de mar bajo el cortil de Spineta Prior y donde ce hacen los 
palares bajo las casas lesionadas) y otro tubo de metal de 14 on. largo, á un lado de 3 on. de diám. y al otro 
de 2 on.; éste tubo es un pié ó pierna ó columneta que sustentava una silla de bronce, de la qual tenemos la 
compañera al Museo come me hizo ver D. Camillo ... Weber' (Ruggiero 1885, 422); (5 september 1763) '... 
La seconda colonnetta di sedia о sia lettisternio che è servito per uno dei 4 piedi. ... di metallo trovato alla 
nova rampe di Resina, loco de 'pilastri' (Ruggiero 1885, 422); (10 september 1763) '... En el cortil de 
Spineta atrás del consabido Templo, endonde se entra por una rampa nueva, se ha encontrado otro pié ó 
columneta de silla semejante al de la semana pasada, de 14 on. largo y diam. arriva 3 on. y abajo 2, ... de 
metal' (Ruggiero 1885, 423); (14 september 1763) 'Da uno de' cavatori ricevei la terza colonnetta di metallo 
appartenente ad uno de' 4 piede di qualche sedia о sia lettisternio sacro' (Ruggiero 1885, 424); (14 
september 1763) '... y á las casas lesionadas y cortil Spineto otra columneta ó pié de la silla de bronce seme
jante á los otros dos; falta uno de buscar y la silla ... Weber' (Ruggiero 1885, 424); (17 september 1763) 
'Vico de mar, cerca las casas lesionadas y fabricas de los pilares con entrar por una rampa nueva (en el terri
torio de Andrea Escoñamillo) se ha encontrado ademas del pié della silla de que he dado parte en 14 del cor 
... Weber' (Ruggiero 1885, 425); (14 september 1763) '... ademas el dia 22 un pié ó columneta de metal de 
la silla correspondente á los otros tres que se encontraron las semanas pasadas, alto 14 on., diám. abayo 4 
on. y arriva dos y medio (se duda que fuesse de otra silla variando que tiene una tenuta ó punta que no 
tenían las otras); ... Weber' (Ruggiero 1885, 425). 

(22 september 1763) ... 'Da uno de' sud. ricevei la quarta colonnetta della sedia о sia lettisternio et un frag, 
di anello, il tutto di metallo, trov. come sopra' (Ruggiero 1885, 425). 

Beddepoot: (26 oktober 1764) 'Un frag, di qualche sedia et altro picciolo frag, di piastra; il tutto di metallo' 
(Ruggiero 1885, 450). 

Kist-/kastbeslag: (8 december 1764) '... si è rinvenuto in questa settimana nel solo scavo presso a PP. 
Gesuiti, ... Un anello per uso di maniglia di armari ... Paderni' (Ruggiero 1885, 452). 

Onderdelen van bedden: Bonucci 1835, 31, met betrekking tot de Villa dei papiri: 'Nel 1774 si fece un 
nuovo saggio di scavamento in quest'abitazione, e vi si rinvennero fragli altri oggetti il famoso lettisternio, 
ed il bisellio ornati di bassirilievi d'animali, e d'intarsiature d'argento.' Zie ook Bonucci 1835, 59, waar hij 
de collectie van het Real Museo Borbonico in Napels beschrijft: 'Galleria dei bronzi minuti, stanza terza: ... 
vi s'incontrano il lettisternio, ed il bisellio rinvenuto nella casa di campagna.' 

Tafelpoot: (7 december 1776) '... Nel Teatro di Ercolano ho fatto levare della terra da una grotta già fatta; e 
fra la terra stessa mossa si è trovato un piede di qualche mobile di legno intagliato con una zampa di leone; 
ma oltre essere questo un carbone, è rotto in diversi pezzi. Tutto si è mandato in R. Museo à Paderni. La 
Vega' (Ruggiero 1885, 518). 

Fragment tafelpoot? (12 aprii 1777) '... P.S. Nel cavarsi il fosso del fondamento da farsi sotto la casa di 
Matteo Scognamiglio in Resina si è trovato ... Di legno, ... porcione, secondo pare, di una testa intagliata 
pure nel legno. La Vega' (Ruggiero 1885, 518-519). 

Elementen van bedden: Boube-Piccot (1960, 280) noemt een aantal exemplaren: '43) Théâtre d'Herculanum. 
Nombreux éléments de jambages de lits. Nombreuses bandes décoratives appartenant sans doute à plusieurs 
lits et remontés de façon erronée en bisellium. Garnitures latérales d'accoudoir et leurs appliques: deux 
protomés de mules bachiques, Silène, Gorgone'. Boube-Piccot baseert zich op Cagnat-Chapot 1920, 416 fig. 
610; DS IV 2, 1551, fig. 6679. 
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Scharniersegmenten van bergmeubels 

Onder de losse vondsten van fragmenten van bergmeubels zijn veel segmenten van scharnieren in bot die ten 
tijde van de vroegste opgravingen vaak zijn geïdentificeerd als fluitjes. Dit is reeds geconstateerd door 
Ruggiero (1885, 40, nota 1): 'Questi ossi di varia lunghezza e bucati di fiancho, frequentissimi nelle case 
antiche, son quasi tutti cerniere; essendosi trovati nei successivi scavi di Ercolano e Pompei diverse casse di 
legno (come al solito di carbone) congiunte a questo modo coi loro coperchi.' In de achttiende eeuw zijn ca. 
200 segmenten gevonden, zonder dat de vondstcontext vermeld werd. We geven daarom van deze stukken 
slechts de datum, het aantal segmenten en de literatuurverwijzingen. De segmenten worden in de archief
stukken in het algemeen aangeduid als 'pedazo(s) de flauta de gues(s)o' of 'un frammento di tibia d'osso'. 

8 en 11 augustus 1739, (4): Pannuti 1983, 177; Ruggiero 1885, 49. 
17 augustus 1739, (2): Pannuti 1983, 177; Ruggiero 1885, 40. 
6 oktober 1739, (2): Pannuti 1983, 179. 
14 oktober 1739, (1): Pannuti 1983, 180; Ruggiero 1885, 52. 
23 aprii 1740, (1): Pannuti 1983, 187. 
28 aprii 1740, (4): Pannuti 1983, 187. 
8 juni 1740, (7): Pannuti 1983, 190. 
13 juni 1740, (10): Pannuti 1983, 190. 
14 juni 1740, (1): Pannuti 1983, 190. 
15 juni 1740, (6): Pannuti 1983, 191. 
1 september 1740, (onbekend aantal): Pannuti 1983, 193. 
20 oktober 1740, (3): Pannuti 1983, 197. 
27 oktober 1740, (7): Pannuti 1983, 198. 
23 november 1740, (3): Pannuti 1983, 199. 
24 november 1740, (1): Pannuti 1983, 199. 
3 december 1740, (2): Pannuti 1983, 199. 
8 februari 1741, (1): Pannuti 1983, 203; Ruggiero 1885, 65. 
13 maart 1741, (3): Pannuti 1983, 204. 
28 april 1741, (onbekend aantal): Pannuti 1983, 206; Ruggiero 1885, 76. 
29 april 1741, (8): Pannuti 1983, 207; Ruggiero 1885, 76. 
4 oktober 1741, (4): Pannuti 1983, 220. 
25 oktober 1741, (1): Pannuti 1983, 222. 
6 november 1745, (3): Pannuti 1983, 223. 
13 november 1745, (2): Pannuti 1983, 224. 
8 januari 1741, (13): Pannuti 1983, 227. 
10 januari 1746, (9): Pannuti 1983, 227. 
22 april 1746, (6): Pannuti 1983, 235. 
7 april 1747, (13): Pannuti 1983, 249. 
23 december 1747, (13): Pannuti 1983. 
20 november 1748, (3): Pannuti 1983, 268. 
2 april 1752, (1): Pannuti 1983, 303. 
16 april 1752, (1): Pannuti 1983, 303. 
8 oktober 1752, (2): Pannuti 1983, 311. 
29 oktober 1752, (1): Pannuti 1983, 313. 
5 mei 1754, (1): Ruggiero 1885, 154-155. 
29 juni 1755, (1): Pannuti 1983, 355. 
20 juli 1755, (4): Pannuti 1983, 357. 
11 januari 1756, (1): Pannuti 1983, 368. 
15 mei 1756, (1): Pannuti 1983, 373. 
18 december 1756, (1): Ruggiero 1885, 210-211. 
24 december 1756, (2): Ruggiero 1885, 211. 
11 februari 1757, (1): Ruggiero 1885, 216. 
5 maart 1757, (onbekend aantal): Ruggiero 1885. 
4 november 1757, (3): Ruggiero 1885, 244. 
5 november 1757, (2): Ruggiero 1885, 244. 
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5 november 1757, (6): Ruggiero 1885, 244. 
8 november 1757, (1, van hout): Ruggiero 1885, 245. 
12 november 1757, (2): Ruggiero 1885, 246. 
15 juli 1758, (3): Ruggiero 1885, 264. 
22 juli 1758, (3): Ruggiero 1885, 264. 
17 april 1761, (13): Ruggiero 1885, 346. 
29 januari 1762, (1): Ruggiero 1885, 382. 
30 januari 1762, (1): Ruggiero 1885, 382. 
26 oktober 1764, (1): Ruggiero 1885, 450. 
23 november 1764, (2): Ruggiero 1885, 451. 
15 december 1764, (2): Ruggiero 1885, 453. 
4 januari 1765, (1): Ruggiero 1885, 454. 
5 januari 1765, (1): Ruggiero 1885, 454. 



NEGENTIENDE EEUW 

Gevonden meubels: houten planken op metalen steunen/ kleine houten kist met metaalbeslag en slot/ grote 
houten kist met bronsbeslag/ houten rekken met voedsel in vaatwerk/ houten rekken met voedsel in vaatwerk/ 
bronzen poot van een hert/ kist met slot en terracotta vaatwerk met voedsel/ bronzen poot van een ram met 
resten van hout/ houten kistje met glaswerk en een bronzen armband/ grote houten kist met ijzeren sloten, 
inhoud: voedsel/ houten kistje met tien zilveren munten; vindplaats: bovenverdieping van de Casa d'Argo (II 
2) met verschillende dienstvertrekken, omgeving noordwesthoek, langs het peristylium (vergelijk Maiuri 1958 
fig. 302, vertrekken a 1 tot en met a 4); bron: Napoli, archivio storico П, С. 9, Fascicolo 2 (Brief Bonucci 
aan de Sopraintendente M. Arditi, 21 januari 1828; cf. Ruggiero 1885, 539): 'La parte anteriore dell'antica 
abitazione. In bella simmetria e due a due in linea verticale esistevano a' lati di questa stanzina degli utensili 
di ferro foderati di legno d'una forma curiosa e molto singolare; servivano assai verosimilmente a sostenervi 
degli oggetti lungo le pareti ... Gli oggetti rinvenuti in questo stanzino sono i seguenti ... Un cassettino di 
legno ridotto in pezzi con degli ornamenti di ferro e colle sue picciole chiavi di una forma assai curiosa, ma 
delle quali esistono vari esempi nel R. Museo. Bonucci.' 

Napoli, archivio storico VII, С 9, Fascicolo 2 (Giornale di R. scavi di Ercolano - №. 1 Gennaio 1828; 
cf. Ruggiero 1885, 540). 'Il dì due del corrente, giorno memorabile pel nostro Paese, per l'Archeologia, e per 
le Arti, ebbe incomminciamento la grande intrapresa, che deve restituire all'esistenza ed al giorno la leggia
dra Ercolano. I lavori degli scavi sono stati condotti con tanto impegno e con tanto successo, che in pochi 
giorni l'interno d'un'abitazione ha incomminciato a rivedere la luce. ... Di tratto in tratto e in linea verticale 
esistevano a'iati di questa stanzina degli utensili di ferro foderati di legno d'una forma singolare. Servivano 
assai verosimilmente a sostenervi degli oggetti lungo le pareti. Un muretto divisorio consistente in un'incan
nucciata rivestita d'intonaco, e sostenuta da un telajetto di legno si formava verso la fine un ripostiglio con 
delle scansie. Su di esse poggiava un vaso di creta, ed un bicchiere di vetro infranto; al di suolo giaceva un 
utensile di ferro, forse un treppiedi, così ossidato da non potersi descrivere. Una chiusura bivalva con grande 
serratura di ferro dovea munire l'ingresso di questo ripostiglio. 

Gli oggetti rinvenuti antecedentemente negli altri punti della stanza sono i seguenti: A' 14. Un bel 
piatto di vetro, color celeste; è ridotto in frammenti ma si può facilmente ristaurare. A' 16 un cassettino di 
legno bruciato con degli ornamenti di ferro e con le sue serrature. Esso racchiudeva della farina, la quale 
mescolata coll'aqua bollente che accompagnò l'eruzione, vi aveva formata della pasta di nuova specie, cotta 
di poi, come in un forno dalla cenere rovente, da cui fu ricoverta. Ve ne sono de' pezzi, su di cui è attaccata 
tuttora la tela, che l'involgeva. Questo cassettino insieme col piatto di vetro si sono ritrovati in qualche 
palmo d'altezza dal pavimento, ed avevano galleggiato sull'aqua, che si era intradotta nella stanza, rimanen
do in tal situazione. Resina 31 gennaio 1828. L'Architetto Direttore Carlo Bonucci.' 

Napoli, archivio storico VII, C. 9, Fascicolo 2, (brief van Bonucci aan de Sopraintendente M. Arditi, 7 
februari 1828; cf. Ruggiero 1885, 541): 'Una stanza laterale a quella del camminetto, del quale ebbi l'onore 
di tenerLe discorso ne' miei ultimi rapporti, è stata in gran parte richiamata alla luce. Una cassa di legno, 
che a giudicarne dagli avanzi, e da' suoi ornamenti di bronzo e di ferro, doveva essere molto ampia, ne 
occupava per lungo tratto il pavimento. Essa racchiudeva della farina, la quale mescolata coll'aqua bollente 
che accompagnò l'eruzione, vi aveva formata della pasta di nuova specie, cotta di poi, come in un forno 
dalla cenere rovente da cui fu ricoverta. Io ne ho conservati de' grandi pezzi, su di cui è attaccata tuttavia la 
tela, che l'involgeva.896 Una salvietta piegata era lì presso ... 

Quest'oggi i lavori si son rivolti al di la' del noto camminetto, e tosto abbiamo incontrato una porta 
dischiusa e incarbonita, che ci ha dato l'adito in un picciolo ripostiglio, ove abbiam discoverte delle scansie, 
e sulla più alta, de' vasi di terra cotta ripieni di grano, e di lenticchie, un oliario con turracciolo di sovero, e 
con olio aggrumilo nel fondo, ed una boccetta di vetro con liquore disseccato dall'azione del fuoco.897 

Bonucci.' 
Napoli, archivio storico VII, С 9, Fascicolo 2 (Brief Bonucci aan Sopraintendente M. Arditi, 14 februa

ri 1828; cf. Ruggiero 1885, 541/542): 'Essendosi proseguiti gli scavi intorno alla scansia della dispensuola 
accennata nel mio anteceda rapporto, si è rinvenuto un vasetto per versarvi l'olio da un altro più grande, e 
delle ossa di presciuto con degli avanzi di carni salate. Non si è però finito di sgombrare il detto recinto a 

Ruggiero (1885, 541) geeft hierbij het inventarisnummer 'Napoli, Museo Nazionale № 84698'' 
Het plafond van het vertrek is vlak, de vloer is voorzien van 'mattoni pesti' Het vertrek dient volgens Bonucci 'per dispensa, e 
per oliano, horreum et olean um Ivi potevano essere riposti tutte le proviazioni d'inverno ' 
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cagione di alcune circostanze locali; ma si è scavato immediatam." appresso al camminetto о apertura pel 
fumo, e vi sono scoverte altre scansie incarbonite, chiuse da una porta con grande serratura di ferro, e conte
nenti un vaso di creta ed un bicchiere infranto, di vetro.' 

Napoli, archivio storico VII, C. 9, Fascicolo 2 (Brief van Bonucci aan Sopraintendente M. Arditi 25 
februari 1828; cf. Ruggiero 1885, 542): 'Si è interamente vuotata la picciola dispensa indicata negli ultimi 
rapporti, e vi si son rinvenuti otto vasi di creta, di cui uno ripieno di miele' [voor wijn/ vloeistof] ... 'La sua 
porta di legno era chiusa ed intatta; delle larghe falce la dividevano in due compartimenti. Essa era introdotta 
in una saracinesca, costume che fu poi conservato ne' castelli delle vecchie Baronie, e che ritenne il nome di 
que' tempi. Io ho formato il disegno di questa picciola porta, e glielo rimetterò col Giornale di questo mese 
...' [tekening niet aanwezig]. 

Napoli, archivio storico VII, С 9, Fascicolo 2 (Giornale de' R. Scavi d'Ercolano №. 2, Febbraio 1828; 
cf. Ruggiero 1885, 543): 'La scoverta della stanza e la natura degli oggetti ivi rinvenuti ci dovevano giusta
mente far congetturare che non fosse lontano il sito (horreum) dove solevano riporsi le provisioni d'inverno e 
tutti i commestibili necessari ad una grande famiglia. In effetti, il dì 6, per una porta incarbonita e dischiusa 
avemmo l'adito in un picciolo passaggio (fauces), e quindi in uno stanzino (fig.: 1. N. 1), che conteneva una 
scansia su di cui poggiavano de' vasi di terra cotta ripieni di farro, di lenti e di miele ... Resina 31 marzo 
1828. L'arch. Direttore Carlo Bonucci.' 

Napoli, archivio storico П, С 9, Fascicolo 2 (Giornale de' R. scavi d'Ercolano №. 2, Febbraio 1828; 
cf. Ruggiero 1885, 545): 'Degli oggetti in bronzo fra' quali un picciolo piede di cervo, ornamento elegante 
d'un mobile, si son raccolti in questo piano.' 

Napoli, archivio storico VII, С 9, Fascicolo 2 (Brief van Bonucci aan de Sopraintendente M. Arditi, 10 
maart 1828; cf. Ruggiero 1885, 546): '... Sua Maestà è passata infine ad assistere per qualche momento ad 
una ricerca eseguita in uno stanzino ov'è apparso sotto di Lei sguardi un racchiuso di legname colle analoghe 
serrature, e che conservava de' vasi di creta l'un sull'altro ammassati.' 

Napoli, archivio storico VII, C. 9, Fascicolo 2, (Brief van Bonucci aan de Sopraintendente M. Arditi, 17 
maart 1828; cf. Ruggiero 1885, 546): 'La scoverta d'uno stipo di legno incomminciata sotto gli sguardi di 
Sua Maestà, è stata coronata da vari oggetti interessanti, oltre di que' già descritti. Fra vasi di terra cotta di 
varia grandezza e di varie fogge, ivi riposti, se ne son rinvenuti due conici, uno de' quali conteneva circa 20 
fichi secchi ..." 

Napoli, archivio storico VII, С 9, Fascicolo 2 (Brief van Bonucci aan de Sopraintendente M. Arditi 17 
maart 1828; cf. Ruggiero 1885, 546): 'Sotto uno de' portici del cortile si è scoverto un piede di ariete, di 
bronzo, ornamento elegante d'un mobile, di cui si riconosce il legno ritenutovi con un chiodetto di ferro. 
Bonucci.' 

Napoli, archivio storico VII, C. 9, Fascicolo 2 (Brief van Bonucci aan de Sopraintendente M. Arditi, 26 
maart 1828; cf. Ruggiero 1885, 547): 'Tutto però indica fin'ora che questo piano [superiore] non era di 
grande importanza, che non contenesse se non i luoghi di servizio per gli appartamenti inferiori, alcune 
stanze per l'inverno (Plinio il Giov. Lib. Π, ер. 17), e gli alloggi per gli schiavi e pe' liberti della famiglia.' 

Napoli, archivio storico VII, C. 9, Fascicolo 2 Giornale de' R. Scavi d'Ercolano №. 3, marzo 1828; cf. 
Ruggiero 1885, 547): 'Oltrepassando la dispensuola (fig. 1, N.l) abbiamo scoverto a' principj di questo mese 
un terzo ripostiglio rinchiuso da due porte, e subito dopo due camere, (coenacula N. 3 e 4) con un poggio a' 
fianchi e fregiato da modesti e semplici ornamenti ... Per un corridoretto (N. 5), al quale si poteva salire per 
mezzo di alcuni gradini di legno, pervenimmo, il dì 9 in uno stanzino (N. 6), nel cui angolo, (N. 7), 
scuoprimmo uno stipetto di legno, semplicissimo, e ben conservato. Poggiavano sulla sua sommità una 
tazzetta di vetro, ed un orciuolo di creta; al di dentro si rinvenne un braccialetto di bronzo indorato con teste 
di serpenti agli estremi, alcune conchiglie; di terra cotta, due lampe, delle quali una col lucignolo, e l'altra, 
nonpur anche usata con l'immaggine d'un gallo..., ed una quantità di stoviglie, di vasi da olio e d'anfore; 
infine de' vasi di farina di qualche cereale, con grano e con dei fichi secchi, ...' 

Napoli, archivio storico VII, С 9, Fascicolo 2 Giornale de' R. Scavi d'Ercolano №. 3, marzo 1828; cf. 
Ruggiero 1885, 548): '... entrammo nella stanza (n. 8), ove incontrammo ... un'ampia cassa di legno con 
grandi serrature di ferro, ripiena di quella pasta, di cui facemmo parola nel primo № di questo Giornale e 
che questa volta ci sembrò mescolata con miele, con latte, e con olio e ricoverta da una tela, di cui vi erano 
aderenti de' considerevoli frammenti. Bonucci.' 

Napoli, archivio storico VII, С 9, Fascicolo 2 (Brief van Bonucci aan de Sopraintendente M. Arditi, 5 
mei 1828; cf. Ruggiero 1885, 549): 'Da uno di questi portici coverti, i Reali Personaggi son passati in altri 
più intimi e più graziosi, ove essendosi eseguiti degli scavamenti si son rinvenuti i seguenti oggetti: Argento: 
10 monete consolari conservate in un cassettino, i cui frammenti di legno incarbonito erano assai visibili.' 
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Houten meubel met metalen applieken; vindplaats: Casa d'Argo (Π 2), bovenverdieping; bron: Napoli, 
archivio storico П, С. 9, Fascicolo 2 (Giornale de' R. Scavi d'Ercolano №. 5, Maggio 1828; cf. Ruggiero 
1885, 551; Bonucci 1835, 40-41): 'Al principio di questo mese si è interamente disgombrato un corridoio ed 
un' ampia stanza dell'appartamento superiore. Vi si è rinvenuto un mobile di legno con ornamenti di bronzo 
e di ferro in frammenti, una conca a due manichi, un vaso da olio e un tripode per candelabro a zampe di 
leone col suo disco superiore; il tutto di bronzo ... Bonucci.' 
Napoli, archivio storico VII, C. 9, Fascicolo 2 (Brief van Bonucci aan de Sopraintendente M. Arditi, 17 mei 
1828; cf. Ruggiero 1885, 550): 'Due stanze d'un piano superiore sono state, in questa settimana, quasi intera
mente disgombrate. Vi si è rinvenuto un mobile di legno con ornamenti di bronzo e di ferro, in frammenti, ... 
Bonucci.' 

Poot van een hert, ornament van een meubel/ kistslot; vindplaats: Casa d'Argo (Π 2), bovenverdieping; bron: 
Napoli, archivio storico VII, С. 9, Fascicolo 2 (Notamente degli oggetti rinvenuti dal 2 Gennajo a' 17 
Maggio ne' R. scavi d'Ercolano; cf. Ruggiero 1885, 550): '... Bronzo. Piede di cervo, ornamento d'un 
mobile. - ... Ferro. ... Una [se. serratura] di cassa.' 

Ronde bronzen meubelappliek/ handgreep van een kist of deur; vindplaats: Casa d'Argo (Π 2), boven
verdieping; bron: Napoli, archivio storico VII, C. 9, Fascicolo 2 (Brief van Bonucci aan de Sopraintendente 
M. Arditi, 17 juli 1828; cf. Ruggiero 1885, 554): Oggetti antichi rinvenuti nella prima settimana del corrente 
Luglio. ... Bronzo ... Uno scudetto rotondo, ornamento di mobile ... una maniglia di cassa, о di porta.' 

Bronzen ornamenten van een meubel; vindplaats: Casa d'Argo (Π 2), bovenverdieping; bron: Napoli, archivio 
storico П, С. 9, Fascicolo 2 (Giornale de' R. Scavi d'Ercolano - №. 7 - Luglio 1828; cf. Ruggiero 1885, 
556): 'Nell'atrio si è rinvenuto ... Il dì 20 ... degli anelli, ed ornamenti di mobile di bronzo. ... Bonucci.' 

Bronzen meubelapplieken, waaronder een leeuwtje; vindplaats: Casa d'Argo (Π 2), bovenverdieping; bron: 
Napoli, archivio storico VII, С. 9, Fascicolo 2 (Giornale del Real Scavo di Ercolano dal mese di agosto fino 
a dicembre 1828, cf. Ruggiero 1885, 560-561): 'In tutt'i punti delle abitazioni descritte si sono ritrovati. ... 
Di bronzo: qualche ornamento di mobile, fra i quali un leoncino ... Bonucci.' 

Bronzen meubelbeslag/ houten kist met voedsel; vindplaats: Casa d'Argo (Π 2), bovenverdieping; bron: 
Napoli, archivio storico VII, С 9, Fascicolo 2 (29 september 1828, cf. Ruggiero 1885, 557): 'Verbale. Innan
zi di noi qui sottoscritti si sono rinvenuti in questa Settimana i seguenti oggetti ... Bronzo ... Un pezzo di 
guarnizione di mobile ... Un anello di mobile rotto in due parti ... Commestibili ... Una cassa di legno incar
bonito con della pasta fatta forse col miele. Il tutto in una stanza del secondo piano. Ercolano 29 sett. 1828. 
L'Archit. Dir. C. Bonucci, Mauro Imparati Soprastante.' 

Kasten; vindplaats: Casa d'Argo (II 2), begane grond, vier vertrekken ten oosten van het peristylium (datum 
onbekend); bron: Bonucci 1835, 38: 'Quattro stanzini con armadi, e senza, per ripostigli. Vi si raccolsero 
dattili, frutta secche, legumi, ed un'accetta di ferro.' 

Scharniersegment in bot; vindplaats: Casa di Aristide (II 1) (cf. Ruggiero 1885, tav. XII, 15 [alhier, afb. 
172]); bron: Napoli, archivio storico П, С. 9, Fascicolo 2 (Giornale del R. Scavo di Ercolano dal mese di 
Agosto fino a Dicembre 1828; cf. Ruggiero 1885, 560): '... Una nuova abitazione è incomminciata a compa
rire in prosieguo dell'antecedente, da cui è divisa per mezzo d'un muro molto elevato. Nella stanza №. 14 ... 
D'osso. Uno di quei soliti tubetti forati che sembrano aver dovuto servire per qualche utensile donnesco.' 

Bronzen handgreep van een meubel/ ijzeren ring van een meubel; vindplaats: Casa di Aristide (II 1); bron: 
Napoli, archivio storico VII, C. 9, Fascicolo 2 (Notamento degli oggetti rinvenuti innanzi S.A.I. la Grandu-
cessa Elena di Russia ne' R. scavi di Ercolano che si rimettono nel R. Museo, 13 januari 1829; cf. Ruggiero 
1885, 561): '... Bronzo: ... 18. Una maniglia di mobile ... - Ferro. 23. ... un anello rotto di mobile.' 

Rekken; vindplaats: Casa d'Argo (II 2), bovenverdieping; bron: Maiuri 1958, 361 (cf. Ruggiero 1885, 538-
561): ' « U n muretto divisorio consistente in un'incannucciata rivestita d'intonaco e contenuta da un telaietto 
di legno vi formava verso la fine un ripostiglio con delle scansie». Era una cella penaría; nelle scansie 
superiori si rinvennero vasi di terracotta [en ander vaatwerk].' 
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Kast met etenswaren: vindplaats: Casa d'Argo (Π 2); bron: Maiuri 1958, 361: 'Nel marzo dello stesso anno 
si scoprì un altro ripostiglio e, entro uno stipo, una gran quantità di stoviglie con cereali, legumi e commes
tibili; alcuni vasi conici contenevano fichi secchi, tagliati in mezzo, infornati e avvolti ancora in foglie forse 
di lauro; altri ripieni di una pasta che sembrò risultare di una composizione di farina, di miele e di olio, 
ricoperta da una tela.' 

Rekken en kisten met vaatwerk en etenswaren in een voorraadkamer; vindplaats: Casa d'Argo (II 2); bron: 
Maiuri 1958, 371: '... cellae penariae con scansie e casse in legno, vasellame e anfore contenenti ancora 
cereali, farina, legumi, frutta secche, noci, fichi e residui di miele e di olio; non meno di tre ripostigli in tre 
ambienti diversi.' 

Bronzen ring met aanhechting voor een meubel; vindplaats: Casa di Aristide (Π 1) of huis in de noord
oosthoek van Insula II; bron: Napoli, archivio storico VII, C. 9, Fascicolo 4 (Verbale, Ercolano 10 september 
1830; cf. Ruggiero 1885, 565): 'Dichiariamo noi qui sottoscritti di essersi rinvenuti in nostra presenza i 
seguenti oggetti ne' R. Scavi di Ercolano ... Bronzo. Anello con la sua borchia per mobile ... Il tutto si è rin
venuto ne' piani superiori delle case N'. 1 e 4, ravvolti e strascinati dalla lava vulcanica. Tammaro. Bonucci.' 

Bronzen meubelbeslag/ bronzen mensevoet/ meubelappliek/ houten meubelornament; vindplaats: Casa del ge
nio (II 3); bron: Napoli, archivio storico П, С 9, Fascicolo 4 (cf. Ruggiero 1885, 565): Oggetti trovati in 
Ercolano secondo il verbale del 31 ottobre 1830 e propriamente nella dritta dell'antica strada e nella casa №. 
3 nuovamente scoverta ... Bronzo ... Una guarnizione di mobile ... Un piede umano, ornamento di mobile.' 

Napoli, archivio storico VII, С 9, Fascicolo 4 (Giornale del Reale Scavo d'Ercolano dal Г di agosto a 
tutto dicembre 1830): '... Gli oggetti rinvenuti in questi cinque mesi, e trasportati dalla lava in tutte le dire
zioni, sono ... Di Bronzo ... Un piede di forma umana, ornamento di mobile ... e delle guarnizioni .... di 
mobili; un ornamento di mobile, assai ben conservato, di legno. ... Bonucci.' 

Klein stuk meubelbeslag; vindplaats onbekend; bron: Napoli, archivio storico VII, C. 9, Fascicolo 4 (cf. 
Ruggiero 1885, 567-568): 'Notamento degli oggetti antichi rinvenuti ne' R. Scavi di Ercolano dal dì 5 luglio 
1831 fino al 31 dicembre da inviarsi nel R. Museo Borbonico ... - Bronzo. Un picciolo pezzo, guarnizione di 
qualche mobile ... Un picciolo pezzo, ornamento di qualche mobile ... Spediti in Napoli lì 9 febbraio 1832.' 

Klein rond stuk bronzen meubelbeslag; vindplaats onbekend; bron: Napoli, archivio storico VII, С. 9, Fasci
colo 5 (2 maart 1832; cf. Ruggiero 1885, 568): 'Notamento degli oggetti rinvenuti ne'gli scavi di Ercolano 
dal Io gennaio 1832, fino al 29 febbraio detto, da inviarsi nel RI. Museo Borbonico, e sono: Bronzo. ... Un 
picciolo pezzo rotondo appartenente a guarnizione di qualche mobile.' 

23 bronzen fragmenten van een bed (poten?); vindplaats onbekend; bron: Napoli, archivio storico П, С. 9, 
Fascicolo 7 (19 juni 1834; cf. Ruggiero 1885, 569): 'Notamento degli oggetti rinvenuti nei Reali Scavi di 
Ercolano dal dì Io ottobre, 1833, sino al di 18 giugno 1834. Bronzo ... Frammenti di lettisternio numero 23 
... Il Soprastante Pietrantonio Pademi.' 

6 fragmenten van bronzen meubelpoten; vindplaats onbekend; bron: Napoli, archivio storico VII, С. 9, Fasci
colo 8 (cf. Ruggiero 1885, 570) 'Notamento degli oggetti rinvenuti nei Reali Scavi scavi di Ercolano dal 19 
giugno 1834 fino sino al dì 30 dicembre 1835. Bronzo. ... №. 6 frammenti di bronzo appartenenti ad un 
lettisternio. Pademi.' 

Houten meubel; vindplaats: Casa d'Argo (II 2), begane grond; bron: Bonucci 1835, 29: 'In questi ultimi 
tempi, (nel 1834, e 1835) si stanno scorrendo i piani inferiori, che sembrano destinati alla cucina, ai bagni, 
alla dimora degli schiavi, ed agli offici più ordinari della famiglia ... ed un mobile di legno, che dal suo 
colore fu ravvisato di ciriegio.' 

Scharniersegmenten van bot/ meubelbeslag van bot/ houten zetel; vindplaats onbekend; bron: Napoli, archivio 
storico VII, С. 8, Fascicolo 1 (Brief Fiorelli aan de Sopraintendente, 8 december 1861; cf Ruggiero 1885, 
582): '... ieri ... si è rinvenuto fra' ruderi di un secondo piano il pavimento di una stanza, con molti oggetti 
antichi sovr'esso caduti. Si è trovato ... de' pezzi cilindrici d'osso forati riuniti tra loro, mercè assicelli di 
legno e vari anelli di osso per guarnizioni di mobili. Spedisco oggi stesso tutti questi oggetti a cotesto 
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Museo, dolente di non aver potuto serbare illesi alcuni cesti di vimini, canistra, ed una sedia anche di legno, 
ch'essendo carbonizzati e scavandosi verticalmente, non han potuto conservarsi.' 

Bronzen beslag; vindplaats onbekend; bron: Napoli, archivio storico П, С. 8, Fascicolo 1 (Giornale degli 
scavi di Ercolano. Mese di Marzo 1869; cf. Ruggiero 1885, 585): '... 15 detto ...; ed in Bronzo tre piccole 
borchie, delle quali due sono rotte per metà ed un'altra è unita ad un piccolo perno di legno che forse faceva 
parte di qualche mobile ... Il Soprastante N. Pagano.' 

Scharniersegment in bot; vindplaats onbekend; bron: Napoli, archivio storico П, С. 8, Fascicolo 1 (Giornale 
degli scavi di Ercolano. Mese di Aprile 1869; cf. Ruggiero 1885, 585): '5 detto ... e si è rinvenuto in Osso, 
un pezzo cilindrico forato, rotto in tre pezzi ...' 

Meubelpoot; vindplaats onbekend; bron: Napoli, archivio storico П, С. 8, Fascicolo 1 (Giornale degli scavi 
di Ercolano. Mese di Aprile 1869; cf. Ruggiero 1885, 586): '24 detto. Nello scavo eseguito in questa 
giornata si è rinvenuto all'altezza del primo piano in Bronzo ... ed una specie di piede di mobile che termina 
nella base con una svolta a paletta ed al disopra di essa vi è una prominenza che sembra una vite. Lungo pai. 
0,92 ... Pagano.' 

Beddepoot; vindplaats: Casa del tramezzo di legno (cf. De Kind 1992, 141); bron: Napoli, archivio storico, 
Scaff. VII, Scompari. C, Cartella 8, Fascicolo 1 (Giornale degli scavi di Ercolano. Mese di Maggio 1869; cf. 
Ruggiero 1885, 591): '28 detto. Finalmente nella prima sala a pianterreno a sinistra dell'atrio di detta casa, in 
Bronzo = Un piede di sedia о letto formato da №. sei pezzi torniti, il più grande dei quali è alquanto schiac
cialo ed è alto met. 0,17 e di diam". m°. 0,16; il 2°. è alto mill. 52 e di diam". met". 0,13 con due piccoli 
frammenti distaccati del suo giro; il 3°. è alto mill. 45 e di diam. met". 0,13; il 4°. è alto mill. 40 e di diam". 
met. 0,12; il 5°. è alto mill. 35 e di diam". met°. 0,11, un poco rotto nel giro; il 6° è alto mill. 40 e di diam". 
mill. 80. ... Pagano.' 

Meubelpoot/ houten rek met keukengerei/ houten rek met keukengerei/ houten kast met boven een lade en 
onder deuren, voorzien van bronzen beslag en scharnieren van bot; vindplaats: Casa del tramezzo di legno; 
bron: Napoli, archivio storico, Scaff. П, Scomparì. C, Cartella 8, Fascicolo 1 (Giornale degli scavi di 
Ercolano. Mese di Maggio 1869; cf. Ruggiero 1885, 587): '... (sul lato sinistro della strada, all'altezza del 
primo piano e di rincontro alla casa della citata porta di legno): 1. maggio ...; ed ivi ancora in legno alcuni 
frammenti di un piede di mobile, formato da una sottile colonnetta di legno intramezzata da due rotelline 
pure di legno poste a linea orizzontale. ... 13 detto. Nella stessa località del giorno precedente, e propriamen
te nella stanza al cui ingresso fu rinvenuta la porzione di porta di legno nel giorno 21 dello scorso mese, si è 
raccolto in un angolo di essa diversi oggetti in terracotta; cioè due anfore rotte in frammenti, e su di una 
scansia di legno diversi altri piccoli utensili da cucina della stessa qualità, ma tutti in frammenti pel peso 
delle pietre cadutevi sopra.' (Cf. Ruggiero 1885, 588): '14 detto. Nel proseguire lo scavo nella località dove 
il giorno di ieri si sono raccolti i diversi frammenti di utensili di cucina posti su di una scansia di legno, si è 
scoperto in seguito dello stesso muro un mobile di legno fatto a guisa di un armadio, alto in circa un metro e 
largo altrettanto, con tiratoio nella parte superiore e portelline nella parte inferiore guarnito con finimenti di 
bronzo.' (Cf. Ruggiero 1885, 588-589): '15 detto. Continuando lo scavo nella stessa località di ieri si è 
tagliato il mobile suddetto per osservare se al di dentro conteneva oggetti, ma nulla vi si racchiudeva. A 
destra di detto mobile si è rinvenuto pure un tavolino di lavagna con suo piede di marmo sul quale erano 
riposti i seguenti oggetti in Bronzo. [Vaatwerk en keukengerei, elementen van sloten, lampen; terracotta 
vaatwerk en lampen] Marmo, [cf. Ruggiero 1885, 589] Un pilastrino colla sua base circolare sormontato dal 
corrispondente capitello che serviva di piede ad una lastra di lavagna per uso di tavolino. Osso. Una porzione 
di fuso lunga met. 0,08. Diversi frammenti cilindrici forati che servivano di cerniera al mobile sopradetto.' 

Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompart. C, Cartella 8, Fascicolo 1 (Giornale degli scavi di Erco
lano. Mese di guigno 1869; cf. Ruggiero 1885, 592-593): '14 detto. Nella località a sinistra della prima casa 
a destra della strada e propriamente quella nel cui piano superiore fu trovata la porzione di porta di legno nel 
giorno 21 Aprile corrente anno, si è raccolto sul pavimento del piano superiore ... Marmo. Un trapezoforo 
per sostegno di tavola di marmo esprimente un Grifo alato, alto met. 0,60.' 

Biclinium met boorden; vindplaats: huis II 5; bron: Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompart. C, Cartella 
8, Fascicolo 1 (Giornale degli scavi di Ercolano. Mese di giugno 1869; cf. Ruggiero 1885, 592-593): '19 
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detto. Lo scavo di questa giornata si è eseguito nella località della quarta casa a sinistra della strada e nella 
stanza superiore, la quale ha un angolo che resta addossato ad un pilastro di fabbrica, si è rinvenuto un sedile 
di legno a guisa di un divano, che si estende su due muri della stanza, formato ad angolo, con corrispondente 
spalliera lavorata a bugne e listelli, ma non si è potuto conservare per la carbonizzazione del legname. Sola
mente un piede di esso si è potuto raccogliere in frammenti, anche di legno tornito, che messi assieme 
formano l'altezza di met. 0,25. Di lato a detto sedile si è rinvenuto, in Marmo = Un tavolino di marmo 
bianco, largo met. 0,690 per met. 0,400, col piede di marmo colorato detto africano, formato da un pilastrino 
in tre pezzi; il più lungo dei quali serve di sostegno agli altri due più piccoli situati nel fronte, e sormontato 
da una testina di giallo antico di una figura Bacchica coronata di foglie e grappoli, e con ciocche di capelli 
che gli scendono sul petto. Gli occhi sono di pastiglia; il pezzo più alto è lungo metro 0,68, l'altro che pog
gia sulla base è alto met°. 0,20 e mill. 40, il terzo è alto metro 0,20 e mill. 25; la testina bacchica che poggia 
su quest'ultimo è alta met0. 0,20. Vi è anche la corrispondente basetta di marmo biancho, larga met°. 0,10 e 
mill. 35. [+ fragmenten van hetzelfde marmer].' 

Hetzelfde biclinium noemt Ruggiero (1885, XII/XIII) ook in zijn inleiding: (19 juni 1869) 'un banco da 
sedere, in angolo, con la spalliera lavorata a bozze e filetti'; zie ook Ruggiero 1885, LI (tav. XII: hoek 
Cardo III inf./Dec. inf., Caupona 41 met achtervertrek 49 [alhier, afb. 172]): 'Erano parimente in questa casa 
parecchie funi e una granata, e nel coenaculum un banco di legno da sedere, in angolo, con la spalliera 
ornata di bozze e listelli, accanto ad una tavola di marmo sostenuta da un piede di africano con in cima una 
testa bacchica di giallo antico.' Tenslotte noemt ook Maiuri (1958, 446) het: Nel piano superiore si raccol
sero il sedile in legno e la trápeza in marmo a cui accennano i rapporti di scavo.' 

Bronzen beddepoot; vindplaats: huis II 5; bron: Napoli, archivio storico, Scaff. П, Scompari. C, Cartella 8, 
Fascicolo 1 (Giornale degli scavi di Ercolano. Mese di giugno 1869; cf. Ruggiero 1885, 593): 'Nella sala a 
pianterreno della quarta casa a sinistra della strada. (= tav. ΧΠ №. 27 [alhier, afb. 172]) '22. detto. Oggi 
nella stessa località indicata nel giorno di ieri si è raccolto in Bronzo un piede di mobile tornito spezzato in 
tre pezzi, il più grande dei quali è rotto in una parte del giro e vi sono due frammenti che gli appartengono, 
alto met°. 0,20 e di diam. met°. 0,15; il secondo è anche mancante di una piccola porzione, di diam°. met°. 
0,10 e mill. 17; il terzo è intatto ed è di diam0. met°. 0,10 e mill. 15. Pel Soprastante L'ispettore Giulio de 
Petra [in hetzelfde vertrek is een glazen amfoor gevonden].' 

Bronzen beddepoot; vindplaats: misschien Casa dello scheletro (ΙΠ 3) (cf. Ruggiero tav. XII 28 [alhier, afb. 
172]; De Kind 1992, 130); bron: Napoli, archivio storico, Scaff. П, Scompari. С, Cartella 8, Fascicolo 1 
(Giornale degli scavi di Ercolano. Mese di luglio 1869; cf. Ruggiero 1885, 595): ' I o . detto ... nella seconda 
casa a dritta della strada che si entra per un cuniculo antico ... si è raccolto. Bronzo= Un piede di letto 
frammentato, lungo mill. 150, largo mill. 110. ... Lembo.' 

In zijn inleiding noemt Ruggiero (1885, XII/XIII) een drietal stukken: 'Di suppellettili di casa fu visto, <...>, 
tre armadi о stipetti (17 marzo 1828, 14 maggio 1869 e 13 febbraio 1871), il secondo dei quali aveva i 
finimenti di bronzo, un cassetto sopra e due portelline nel basso.' 

Bed; vindplaats: Casa dello scheletro (Ш 3), eerste verdieping; bron: Ruggiero 1885, XII/XIII: 'una sedia a 
bracciuoli con intagli di ovoli (17 febbraio 1871)'; Ruggiero 1885, XLVIII: 'nel piano superiore, di legno in 
carbone, <...>, una sedia a bracciuoli intagliata con ovoli (17 febbraio 1871)...' Maiuri 1958, 222 en 471 nt. 
36: '... una sedia con la spalliera e bracciuoli intagliati con ovoli.' 

Kleine kast met slot/ bed met metalen beslag; vindplaats: waarschijnlijk Casa del tramezzo di legno (III 11), 
aan het peristylium (cf. Ruggiero 1885, tav. ΧΠ №. 34 [alhier, afb. 172]); bron: Napoli, archivio storico, 
Scaff. VII, Scompart. С, Cartella 8, Fascicolo 1 (Giornale degli scavi di Ercolano. Mese di Febbraio 1871; 
cf. Ruggiero 1885, 604): '11 Sul lato che guarda il settentrione, in una stanza del piano superiore che 
corrisponde alle spalle della scalinata di fabbrica sporgente alla strada, si è raccolto ... 13. in Bronzo: una 
serratura a cassonetto col suo corrente di bronzo aderente nell'interno, larga mill. 70. Detta serratura è stata 
trovata vicino ad un armadietto di legno carbonizzato. 15. ... Si è proceduto ... a ricercare se nell'interno 
dell'armadietto citato il giorno 13 corrente vi erano oggetti, e quindi disfatto il mobile, per essere il legno 
fragilissimo da non poterne ottenere alcuna impronta, si è raccolto al di dentro di esso, in Terracotta= Una 
lucerna ... Altra in tutto simile. Vetro. Alcuni frammenti di una bottiglia ...' 

Napoli, archivio storico, Scaff. П, Scompart. C, Cartella 8, Fascicolo 1 (Giornale degli scavi di Erco-
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laño. Mese di Febbraio 1871; cf. Ruggiero 1885, 604-605): '17. Si è continuato nelle mentovate località a 
sinistra scendendo verso il mare, ed in una stanza del piano superiore sul lato sinistro, alle spalle della 
scalinata di fabbrica sporgente alla strada, eravi forse una sedia di appoggio in legno carbonizzato, la cui 
parte inferiore si è trovata tutta disfatta pel passagio di un cuniculo, e solamente nella parte superiore della 
spalliera si è veduto essere il legno molto ben lavorato, ed a stento se ne è potuto raccogliere un pezzo 
scolpito di ornato ad ovoli. Ferro = Alcuni frammenti ossidati di perni appartenenti alla detta sedia. Bronzo = 
Un cerchietto pure che faceva parte della sedia, di diam°. mill. 24. Altro più piccolo, anche parte della sedia, 
di diam°. mill. 21' ... Pagano.' 

Scharniersegment van bot/ metalen meubelpoten; vindplaats onbekend; bron: Napoli, archivio storico, Scaff. 
VII, Scomparì. C, Cartella 8, Fascicolo 1 (Giornale degli Scavi di Ercolano. Mese di marzo 1871; cf. 
Ruggiero 1885, 605): 'Nel 2°. compreso a sinistra alle spalle della scalinata di fabbrica, al pianterreno ... '17. 
... Osso. Un pezzo cilindrico rotto e mancante di qualche pezzo ... Ferro. Alcuni frammenti di piedi di 
qualche mobile.' 

Meubelbeslag, waaronder een mensevoet als basis voor een kruk; vindplaats: Casa del tramezzo di legno 
(ΙΠ 11) Noordwesthoek (cf. Ruggiero 1885, tav. XII, №. 37 [alhier, afb. 172]); bron: Napoli, archivio 
storico, Scaff. П, Scompart. С, Cartella 8, Fascicolo 1 (Giornale degli scavi di Ercolano. Mese di Aprile 
1871; cf. Ruggiero 1885, 608): '4. Nella suddetta stanza si è raccolto in Bronzo = Un piccolo cerchio 
spezzato per guarnizione di mobile che ha un piccolissimo anelletto pendente nella parte esterna del giro, di 
diam°. mill. 75 = altro cerchio più piccolo, di diam°. mill. 53 = Un anelletto di diarn". mill. 30 = Un piede 
destro umano, forse per base di mobile. Esso è vuoto nell'interno ed ha qualche piccolo foro nella parte 
superiore per attaccarlo al legno, di lunghezza mill. 60 ... Pagano.' 

Meubelbeslag van bot; vindplaats: Casa di Galba ( П 2-4); bron: Napoli, archivio storico, Scaff. VII, 
Scompart. C, Cartella 8, Fascicolo 1 (Giornale redatto dal Soprastante degli scavi di Ercolano dal Io. al 29 
Febbraio 1872; cf. Ruggiero 1885, 617-618): '... Proseguono i cavamenti nelle terre, che trovansi in direzione 
della Via della Marina e soprastano il lato sinistro dell'altra strada, quale diramasi dalla medesima, 
prolungandosi verso il mezzogiorno. ... A' 15. ... [secondo piano] Osso. Forse un ornamento di mobile a 
forma di tazzolina, rotto nell'orlo, di diametro met". 0,037 ... Galella.' 

Bronzen meubelappliek; vindplaats onbekend; bron: Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompart. C, 
Cartella 8, Fascicolo 1 (Giornale redatto dal Soprastante degli scavi di Ercolano dal Г. al 31 maggio 1872; 
cf. Ruggiero 1885, 623): 'A' 25. ... Bronzo. Forse un pomo di mobile alto met. 0,05.' 

Bronzen meubelappliek; vindplaats onbekend; bron: Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompart. C, 
Cartella 8, Fascicolo 1 (Giornale redatto dal Soprastante degli scavi di Ercolano dal Io. al 31 luglio 1872; cf. 
Ruggiero 1885, 624): 'Nel proseguirsi lo scavo nelle terre che sono in direzione della Via della Marina si è 
raccolto: Bronzo: Un ornamento di mobile a forma di piccolo vaso ad un manico, il quale è per metà, 
dovendo il medesimo essere addossato ad altro oggetto, alto met. 0,09. Galella.' 

Bronzen meubelbeslag; vindplaats: zuidwesthoek Ins. VII, bottega, cf. Ruggiero 1885, tav. XII №. 48 [alhier, 
afb. 172]; bron: Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompart. С, Cartella 8, Fascicolo 1 (Giornale redatto 
dal Soprastante degli scavi di Ercolano dal Io. al 31 dicembre 1872; cf. Ruggiero 1885, 631): 'A' 5. ... 
Bronzo: ... Un pezzo di forma angolare, forse per sostegno di mobile, lungo in un lato met. 0,09 ...' 

Metalen meubelpoot; vindplaats onbekend; bron: Napoli, archivio storico, Scaff. П, Scompart. C, Cartella 8, 
Fascicolo 1 (Giornale redatto dal Soprastante degli scavi di Ercolano dal Г. al 31 dicembre 1872; cf. 
Ruggiero 1885, 633): 'A' 28. Si è oggi cominciato lo sgombro della seconda località posta in seguito del 
quadrivio sul lato sinistro della Via della Marina andando verso l'oriente ed ivi si è raccolto: Ferro. ... Forse 
un piede di mobile lungo met. 0,32 ... Galella.' 

Negen houten kistscharnieren; vindplaats: taberna VII 1, vertrek 2 (cf. Ruggiero 1885, tav. XII №. 43 [alhier, 
afb. 172]); bron: Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompart. С, Cartella 8, Fascicolo 1 (Giornale redatto 
dal Soprastante degli scavi di Ercolano dal Io. al 31 marzo 1873; cf. Ruggiero 1885, 636-637): 'A' 12. I 
lavori di cavamente) hanno avuto luogo nella stanza a destra della prima bottega posta in seguito del quadri-
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vio della Via della Marina andando verso l'oriente ed ivi all'altezza di circa tre metri dal pavimento, sonosi 
raccolti i seguenti oggetti ... Legno. Nove cerniere di cassa carbonizzate. Galella.' 

Kast; vindplaats, bottega aan de Terme del Foro (Insula VI), vertrek f (cf. Ruggiero 1885, tav. XII n°. 76 
[alhier, afb. 172]); bron: Ruggiero 1885, XLIX-L: '1873 ...; e nella prima di esse non è ancora sparita 
l'impronta lasciata nella terra da un armadio addossato al muro, costruito come allora si usava, con assi 
strette ed in piedi, congiunte alternatamente da una più stretta assicella soprapposta.' 

Bronzen meubelappliek?; vindplaats: palaestra Terme del Foro (cf. Ruggiero, 1885, tav. XII, №. 52 [alhier, 
afb. 172]); bron: Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompari. C, Cartella 8, Fascicolo 1 (Giornale redatto 
dal Soprastante degli scavi di Ercolano dal Io. al 30 giugno 1873; cf. Ruggiero 1885, 642): '... I lavori di 
cavamento sonosi ora ripresi nelle terre, che soprastano le località poste sul lato Orientale della Via che 
traversa quella della Marina ... A' 17. Bronzo: Un frammento di fascia con quattro fori rettangolari, forse per 
ornamento di mobile, lungo met. 0,11 ... Galella.' 

Bronzen meubelbeslag; vindplaats onbekend; bron: Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompari. C, Cartella 
8, Fascicolo 1 (Giornale redatto dal Soprastante degli scavi di Ercolano dal Io. al 31 gennaio 1874; cf. 
Ruggiero 1885, 648): 'A' 2. ... si proseguono i cavamenti nelle terre che trovansi in direzione della Via della 
Marina e quivi si è raccolto in Bronzo, ... un frammento rettangolare cisellato ad ovoli, lungo met. 0,11; 
largo met. 0,025. ... Galella.' 

Scharnieren van bot; vindplaats: Terme del Foro, palaestra (cf. Ruggiero 1885, tav. XII no. 52[alhier, afb. 
172]); bron: Napoli, archivio storico, Scaff. П, Scompart. C, Cartella 8, Fascicolo 1 (Giornale redatto dal 
Soprastante degli scavi di Ercolano dal Γ. al 18 Febbraio 1874; cf. Ruggiero 1885, 650): '... A' 21. Si pro
segue lo sgombro delle anzidette terre con essersi raccolti alcuni frammenti di cerniere in Osso ... Galella.' 

Scharniersegment van bot; vindplaats onbekend; bron: Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompart. С, 
Cartella 8, Fascicolo 1 (Giornale redatto dal Soprastante degli scavi di Ercolano dal Г. al 30 aprile 1874; cf. 
Ruggiero 1885, 651-652): 'A' 10. Continuandosi tuttora lo scavo nelle terre di sopra indicate, in dove si sono 
scoperte le mura di una località che sembra far parte della prima casa in seguito del quadrivio della Via della 
Marina andando verso il settentrione; sonosi raccolti i seguenti oggetti all'altezza di circa due metri e mezzo. 
... Osso: Una cerniera ben conservata ... Galella.' 

Brons, deel van een kistslot; vindplaats: Casa di Galba (VII 2-4)?; bron: Napoli, archivio storico, Scaff. VII, 
Scompart. C, Cartella 8, Fascicolo 1 (Giornale redatto dal Soprastante degli scavi di Ercolano dal Io. al 30 
settembre 1874; cf. Ruggiero 1885, 659): '... Vengono proseguiti i cavamenti nelle località scoperte tra le 
terre in direzione della Via della Marina, le quali son poste sul lato sinistro, ed in seguito del quadrivio ... A' 
4. ... Bronzo ... Una piccola mappa di cassa, lungo 0,12.' 

Twee scharniersegmenten van bot; vindplaats: bottega VII 1 b (cf. Ruggiero 1885, tav. XII №. 59 [alhier, 
afb. 172]); bron: Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompart. C, Cartella 8, Fascicolo 1 (Giornale redatto 
dal Soprastante degli scavi di Ercolano dal 1°. al 31 luglio 1875; cf. Ruggiero 1885, 669-670) '... Proseguono 
i cavamenti sulle terre esistenti in direzione del lato orientale dell'Edificio Termale ... A' 23. Come i giorni 
decorsi si è travagliato con essersi raccolto all'entrata della 2*. bottega posta sul lato destro del nuovo tronco 
di via ... A' 27. Si continua il disterro nella entrata della bottega di sopra cennata, e vi si è raccolto ... Osso. 
Due piccole cerniere di cassa. Galella.' 
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Berichten over de verzending van stukken naar het museum te Napels en inventarislijsten van de 
opgraving zelf 

Napoli, archivio storico VII, С. 9, Fascicolo 2 (Bericht van de Sopraintendente M. Arditi over vondsten die 
naar het museum zijn gezonden, 30 december 1828): 
'13-8-28 ... Bronzo ... no. 5. Una serratura di cassetta rotonda, circondata di chiodi di bronzo in frammenti. 
23-8-1828 ... Bronzo ... no. 22. Un apparecchio nuovo e curioso per guarnizione di mobile о porta con legno 
incarbonito al di dentro. 
18-9-1828 Bronzo ... no. 28. Un picciolo ornamento di mobile ... 
17-10-1828 Bronzo ... no. 39. Tre piedi di leone diversi, ornamento di mobile. 
10-12-1828 Bronzo ... no. 54. Un leoncino ornamento di mobile.' 

Napoli, archivio storico VII, C. 9, Fascicolo 2 (Bericht van de Sopraintendente M. Arditi over vondsten die 
naar museum zijn gezonden, 31 december 1828; cf. Ruggiero 1885, 560): 'Bronzo ... Una maniglia di porta, 
о di cassa. ... Uno scudetto rotondo ornamento d'un mobile. ... M. Arditi.' 

Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompart. C, Cartella 8, Fascicolo 2: 'Notamente degli oggetti spediti al 
Museo Nazionale il dì 21 maggio 1869 №. 3 (Sito del R. Ia Casa a destra salendo dalla marina. Località a 
sinistra, sul piano superiore al cui ingresso fu trovata la porta di legno): 
№. d'ordine/№. della libretta ... 
41/70 Diversi frammenti cilindrici forati, che servivano di cerniera ad un mobile. 
49/78 Un pezzo informe che fa parte delle serrature di un mobile, bronzo, lungo met. 0.15 [Stanza alle 

spalle della suindicata].' 

Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompart. C, Cartella 8, Fascicolo 2: 'Notamente degli oggetti spediti al 
Museo Nazionale il dì 3 luglio 1869 №. 5: 
4/182 Parte del cassettino dov'erano dette monete ed anello. Legno. Lunghezz. mill. 190. Largh. mill. 40, 

data del ritr. 3 luglio 1869/sito del ritr.: Seconda casa a dritta della strada che mena al Teatro nella 
1.a. stanza anche a dritta del pianterreno [anello di argento + 4 monete]. 

5/183 Basetta di lavagna appartenente a detto cassettino = lunga mill. 110. Larga mill. 60. Pietra, mill. 
110 per 60. Sottoscr.: il Soprastante Camillo Lembo.' 'Ho ricevuto ed immesso in questo Museo li 
sud." oggetti. Il controlloro.' 

Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompart. C, Cartella 8, Fascicolo 2: 'Notamente degli oggetti spediti al 
Museo Nazionale il dì 8 marzo 1871 №. 7: 
3/8 Un pezzo cilindrico forato rotto in tre pezzi/ Osso/ 5 aprile 1869/ I a casa a destra salendo dalla 

marina. 
7/20 Una specie di piede di mobile che termina nella base con una svolta a paletta, ed al di sopra di 

essa vi è una prominenza che sembra una vite/ Bronzo/ lungo p.: 0.92/ 24 aprile 1869/ Г casa 
salendo dalla marina, stanza del piano super.6 che confina col muro della scalinata di fabbrica 
sporgente alla strada. 

12/105 Un piede di sedia о di letto composto di sei pezzi torniti [bronzo/ 28 maggio 1869/ Г casa a 
destra salendo la strada nella I a sala a sinistra dell'atrio] Il più grande dei quali è alquanto 
schiacciato: al. met". 0.17 diam°. met. 0.16. Il 2°. è alto mill. 52, diam°. met°. 0.13 ed ha due 
piccoli frammenti distaccati del suo giro; il 3°. è alto mill. 45. diam°. met". 0.13; il 4°. è alto mill. 
40 diarn". met°. 0.12; il 5° è alto mill. 40, diam°. 80. 

28/151 Un piede di mobile tornito, in tre pezzi; il più grande dei quali è rotto in una parte del giro e ci 
sono due frammenti che gli appartengono [bronzo] Alto met". 0.20. diarn". met". 0.157 II 2°. è 
anche mancante di una piccola porzione/ Br./ Diarn0. met°. 0.10 e mill. 17./ Il 3°. è intatto ed è di 
diam°. met°. 0.10 e mill. 15./ 22 d° / idem. 

51/230 Lucerna di terracotta ... 
51/231 Lucerna di terracotta ... Trovata [230 en 231] il dì 15 Febbraio 1871, al di dentro di un armadietto 

di legno nella suindicata stanza [nella stanza superiore alle spalle della scalinata di fabbrica 
sporgente alla strada]. 

Si rimettono in ultimo due frammenti di cornici in legno. Non portano numero per non poterne garantire la 
durata, atteso la carbonizzazione/ Ercolano 8 Marzo 1871. Il Soprastante Niccola Pagano.' 'Oggi 9 marzo 
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18settantuno. Ho ricevuto ed immesso in questo Museo gli oggetti descritti nel presente notamente II 
control loro.' 

Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompari. C, Cartella 8, Fascicolo 2: 'Notamente degli oggetti spediti al 
Museo Nazionale il dì 29 [?] Dicembre 1871 №. 13: 
29/287 Un piede destro umano, forse per base di mobile, vuoto e con piccolo foro nella parte superiore 

per attaccarlo al legno/ Br./ Alto m. 0.080/ 4 Aprile 1871/ Stanza a sinistra di detta scalinata 
[Camera laterale al sud.0 porticato/ secondo compreso a sinistra alle spalle della scalinata di 
fabbrica, scendendo la strada della Marina]. Il Soprastante Andrea Galella.' 

Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompart. C, Cartella 8, Fascicolo 2: 'Notamento degli oggetti spediti al 
Museo Nazionale il dì 21 Maggio 1872 №. 15: 
18/396 Forse un ornamento di mobile scheggiato nella circonferenza/ Osso/ Diam. 0.037/ 15 febb. 1872/ 

Nelle dette terre presso il pav.10 di una 2° piano [= terre in direz1* della Via della Marina = terre 
che sovrastano il nuovo tronco di strada che si dirama da quella della Marina]. Galella 
[Aangekomen 21 mei 1872].' 

Napoli, archivio storico, Scaff. П, Scompart. C, Cartella 8, Fascicolo 2: 'Notamento degli oggetti spediti al 
Museo Nazionale il dì 3 Giugno 1873. №. 26: 
33/654 Otto cerniere di cassa carbonizzate/ Legno/ 12 Marzo 1873/ Stanza a destra della Γ bottega ad 

Oriente in seguito del Quadrivio della Via della Marina. Galella [aangekomen in Museum op 3 
giugno 1883].' 

Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompart. C, Cartella 8, Fascicolo 2: 'Notamento degli oggetti spediti al 
Museo Nazionale il dì 31 Marzo 1874. №. 27: 
7/682 Una striscia intrecciata con alcuni piccoli chiodi spezzati, forse sostegno di cassa/ Br./ di lunghez

za girata m. 0.75/ 12 Marzo 1874/ Bottega contigua alla Ia casa posta in seguito del quadrivio 
verso il lato settentrionale della Via della Marina.' 

Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompart. C, Cartella 8, Fascicolo 2: 'Notamento degli oggetti spediti al 
Museo Nazionale il dì 10 Giugno 1874. №. 28: 
53/695 Una cerniera ben conservata, ... / Osso/ 10 Aprile detto [1874]/ Stanza appartenente alla predetta 

casa [Bottega che precede la casa posta in seguito del quadrivio]. 
57/748 Quattro piccole cerniere/ Legno/ 25 Marzo detto/ Stanzetta a destra in seguito del protiro della 

suddetta casa. Galella, [aangekomen in Museum op 10 giugno 1874].' 

Napoli, archivio storico, Scaff. VII, Scompart. C, Cartella 8, Fascicolo 2: 'Notamento degli oggetti spediti al 
Museo Nazionale il dì 27 Luglio 1875 №. 32: 
37/892 Una piccola cerniera/ Osso/ 27 Lug.° 1875/ 2a bottega a destra del nuovo tronco di strada 

[Aangekomen in Museum 27 juli 1875].' 

Napoli, archivio storico, Scaffale VII, Scompartimento C, Cartella 9, Fascicolo №. 12, Ercolano 1892: 
'Notamento di tutta la suppellettile Archeologica di Ercolano, Napoli 26 Gennaio 1892 ... 
Il predetto Notamento Generale è stato diviso in tre parti: 
Io Quello della suppellettile propriamente detta; 
2° Quello della suppellettile antiquaria in deposito nell'Armadio di legno sito nella stanza del modello in 

sughero del Teatro di Ercolano; 
3° Quello della suppellettile archeologica che rattrovasi in deposito nelle due stanze presso la cosidetta 

Casa d'Argo (Π 2). 
Notamento della suppellettile antiquaria che è in deposito nell'armadio di legno sito nella stanza del modello 
in sughero del Teatro di Ercolano: 
[Steeds twee nummers: 1 = Numero progressivo degli oggetti; 2 = Numero dell'inventario. Notam.: La 
libretta dei ritrovamenti compilata da' Soprastanti de Caro e Pagano dal 1861 al 1871, quando cioè si 
eseguirono i lavori di scavo in Ercolano] 
49/913 Pezzetto di osso cilindrico forato e diviso in due. Osso. 
50/892 Piccola cerniera, v. cit. Notam. Osso. 
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51/892 Altri frammenti di osso carbonizzati, a forma cilindrica e carbonizzati. Osso. 
52/892 Altri frammenti di osso carbonizzati, cilindrici e forati, alcuni de' quali sono aderenti ad un grosso 

chiodo di ferro. 
53/892 Altri pochi frammenti di osso carbonizzati, con due bottoni circolari e forati, tutti carbonizzati. 
73/892 Piccolo busto virile con elmo, cui è legato un anelletto, forse da servire о come roniano da stadera 

о per ornamento di mobile. Bronzo. ... 
[eindigt met de opmerking]: 
Una libretta in cui notavansi giornalmente da' Soprastanti de Caro e Pagano i travamenti degli scavi che 
vennero eseguiti in Ercolano dal 23 Novembre 1861 fino al mese di Febbraio 1871. Torna utile qui pero' 
dichiarare che in fine dell'ultima pagina di questa libretta è detto che ne fa seguito altra, la quale, dopo 
ricerche fatte, non è stata per nulla rinvenuta tanto in Ercolano, quanto nell' Archivio della Direzione degli 
Scavi in Napoli non che in quello di Pompei. 
Ercolano, Novembre 1891. Il Reggente Conservatore de'Musei e Scavi, Antonio Palumbo.' 

Archivio storico, Scaffale VII, Scompartimento C, Cartella 9, Fascicolo №. 12: 'Nota sommaria degli oggetti 
che si conservano nell'armadio della stanza del Modello in sughero di Ercolano - ... Oggi 5 novembre 1891: 
2° scompartimento: Bronzo ... una serratura ... Osso. Due frammentini di forma cilindrica. 
3° scompartimento: ... Osso. Varii frammenti cilindrici forati. 
4° scompartimento: ... Osso ... altro pezzo di osso forato rotto e mancante. ... 

= Libretto degli scavi di Ercolano dal 1861 al 1871. 
Ercolano 5 novembre 1891, Antonio Palumbo; Galella Guglielmo.' 

Archivio storico, Scaffale VII, Scompartimento C, Cartella 9, Fascicolo №. 12: 'Notamento della suppellet
tile archeologica che rattrovasi depositata nelle due stanze presso la cosidetta Casa di Argo (П 2) in 
Ercolano. 
100 ... e, una cerniera per porta о cassa (?) tutto ravvolto in carta. Bronzo. 
Ercolano Novembre 1891, Il R. Conservatore de' Musei e Scavi, Antonio Palumbo.' 

Archivio storico, Scaffale VII, Scompartimento C, Cartella 9, Fascicolo №. 14: 'Napoli lì 19 settembre 1898 
Giusta le disposizioni date da V.V.Illma degli oggetti antichi di minore importanza rimaste in deposito nei 
Monumenti di Ercolano venne compilato un notamento, in duplice esemplare di cui uno, insieme ai detti 
oggetti è stato dato in consegna a quel capoposto, e l'altro debitamente firmato qui acchiuso mi onoro 
trasmetterlo alla V.V.Illma. L'assistente Tommasini Allessandro. 
Notamento della suppellettile archeologica depositata nel magazzino degli scavi scoperti di Ercolano, presso 
la cosi detta Casa d'Argo (II 2). 
№ d'ordine/dei vecchi cataloghi; Descrizione; Materia. 
43/42 Quattro frammenti di cerniere di casse. Osso.' 

Archivio storico, Scaffale VII, Scompartimento C, Cartella 9, Fascicolo №. 14: 20-6-1898, Allessandro 
Tommasini [m.b.t. het zenden van stukken naar Napels]. 
'№. d'ordine/№. del vecchio inv. 
103/S.N. Una cerniera scheggiata. Osso. 
Il Soprastante Antonio Palumbo; L'assistente Tommasini Allessandro.' 
[dit is het antwoord op een ministerieel decreet voor het in veiligheid brengen van stukken na een roof in de 
nacht van 23 op 24 april 1898]. 

Archivio storico, Scaffale VII, Scompartimento С, Cartella 9, Fascicolo №. 14: 'Notamento della suppel
lettile Archeologica che è in deposito nell'armadio di legno sito nella stanza del modello in sughero del 
Teatro di Ercolano. 
№. prog./№. libretto (= libretta compilata dai Soprastanti De Caro e Pagano dal 1861 al 1871) 
49/17 Un pezzetto d'osso cilindrico forato e diviso in due. Osso. 
51/892 Altri frammenti d'osso carbonizzati a forma cilindrica e forati. 
52/892 Altri frammenti d'osso carbonizzati cilindrici e forati, alcuni de'quali sono aderenti ad un grosso 

chiodo di ferro. 
53/892 Altri pochi frammenti d'osso con due bottoni circolari e forati tutti carbonizzati. 
Ercolano 10 dicembre 1891 
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Il R. Conservatore Antonio Palumbo. 
Dai Sottoscritti funzionari il presente notamente è stato riscontrato perfettamente e trovato integro. Ercolano 
8 maggio 1898. L'Assistente Tommasini Alessandro; Π Soprastante Antonio Palumbo.' 

Archivio storico, Scaffale VII, Scompartimento C, Cartella 8, Fascicolo = 6 = 1898 
[De volgende stukken zijn naar Napels gestuurd en ontvangen 27-6-1898; ondertekend voor ontvangst door 
De Petra.] 
'№. Vecchi Cataloghi/ №. d'Ordine. 
48/97 Pezzo di osso carbonizzato rotto in due e forato superiormente, forse manico. Osso. 
49/98 Cerniera per cassa, rotta e mancante d'una parte. Osso. 
50/99 Due cerniere, delle quali una più piccola. Osso. 
51/100 Cerniere di cassa, alcune frammentate. Osso. 
52/101 Altri frammenti di Osso carbonizzati ed un chiodo ammesso a detti frammenti. Osso. 
53/102 Altri pochi frammenti di osso con due piccolissime piastrelle circolari e forate, tutti carbonizzati. 

Osso. 
S.N./103 Una cerniera schieggiata. Osso.' 
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TWINTIGSTE EEUW 

Rek; Casa dello scheletro (Ш 3), eerste verdieping, vertrek met afmetingen: 3.25 χ 1.90 т . ; 9-6-1927: 
'(scavo С, ambiente № 1) Alla profondità di m. 1.10 dalla sommità del muro est s'è trovata attaccata alla 
parete nord una specie di scanzia di forma rettangolare, e formata di tavole carbonizzate. Misura m. 0.26 χ 
0.46.' 

Beddepoot (fragment); Casa dello scheletro (Ш 3), begane grond, vertrek 18; 5-7-1927: 'Nello scavo С s'è 
svuotato l'ambiente № 17 del piano inferiore. Nel detto ambiente si entra solamente per il vano che trovasi 
sulla parete sud dell'interno dell'ambiente № 15, vano già descritto il 2. u.s. L'ambiente in parola ha la 
forma rettangolare e misura m. 2.40 di lunghezza, per m. 2.75 di larghezza. E' un cubicolo. Tanto Io fa 
supporre sia un rialzo di pavimento che trovasi al lato ovest dell'ambiente, e sia un avanzo di un piede del 
letto trovato. Il rialzo ha il davanti e la soglia di marmo, ed è alto m. 0.15, largo m. 0.20, il resto e cioè m. 
1.10 è di mosaico bianco.' 

Beddepoten (fragmenten); Casa a graticcio (Ш 14), begane grond, vertrek 11; 26-10-1927: '(scavo С, 
ambiente F) Quest'ambiente è forato anch'esso da due cunicoli uno già scavato e misura m. 1.10 χ 1.85. 
Alla distanza di m. 1.30 dalla parete sud ed a m. 1.00 da quella ovest sono stati trovati № 2 Piedi di letto di 
Bronzo (libr. trov. no. E 76) uno è ben conservato e misura m. 0.28 di altezza, mentre l'altro è ridotto in 
frantumi. Alla distanza di m. 1.60 dalla parete ovest, a m. 1.62 da quella sud si sono rinvenuti altri 
frammenti di piede di letto.' 
8-11-1927: 'Alla distanza di m. 1.50 dalla parete est, ad 1.20 da quella sud, sul pavimento si sono rinvenuti i 
seguenti oggetti: Bronzo, Frammenti di piede di letto (E 77).' 
In de Descrizione di Ambienti van 23-2-1929 worden deze poten opnieuw genoemd: '... Tornando indietro e 
percorrendo m. 4.75 girando a destra si trova una scala di legno carbonizzato e un vano che porta in un 
grosso ambiente segnato col № 15. In quest'ambiente furono raccolti 4 piedi di letto di legno carbonizzato. 
... L'ambiente № 12 è alimentato di luce dal pozzo di luce, il № 11 è illuminato dall'ambiente precedente.' 
Libr. trov. no. E 76: 'Data: 26-10-1927. Posto: Casa a graticcio (III 14), giardino. Descrizione: Bronzo. Piede 
di letto misura m. 0,28 di altezza.' 
Libr. trov. no. E 77: 'Data: 8-11-1927. Posto: Casa a graticcio (ΙΠ 14). Descrizione: Bronzo. Frammenti di 
piede di letto.' 

Kast; Casa a graticcio (Ш 14), eerste verdieping, vertrek 1 (Cat.nr. 35); 13-2-1928: 'Sulla parete sud 
all'altezza di m. 3.90 della casa sottostante, a m. 0.40 dall'attuale altezza del muro aderente all'angolo sud-
ovest è stato trovato, ed è rimasto in sito una tavola con quadratura di legno carbonizzato. La tavola centrale 
è alta m. 0.67 larga m. 0.48. essa è infissa in quattro colonnine. I due laterali sono alti m. 0.78 e gli altri 
due, e cioè quello in alto e quello in basso, sono lunghi m. 0.61 e larghi m. 0.03. Il telaio è diviso in 3 parti 
mediante due pezzi tondi dello spessore di m. 0.025 che si trovano in linea orizzontale. L'oggetto in parola è 
alto m. 0.78 e largo m. 0.68 in totale. La parte superiore è infissa nel muro mediante due chiodi di ferro.' 

Kast; Casa a graticcio (ЦІ 14), eerste verdieping, vertrek 2, (Cat.nr. 36); 16-2-1928: 'All'altezza di m. 2.60 
dal sottostante pavimento, a m. 1.05 dalla sommità dell'attuale muro, a m. 3.10 dallo ingresso, appoggiato 
sulla parete sud s'è trovato: Un'armadio carbonizzato. Π lato maggiore misura m. 0.80 di lunghezza per m. 
0.60 di larghezza. Sono ben visibili i quattro pilastrini laterali che sono dello spessore di m. 0.04. La parete 
sud, e quella ovest che aderiscono al muro sono alquanto conservate, mentre quella est, e quella nord sono in 
buona parte distrutte. A m. 0.42 dall'inizio superiore dell'armadio, al lato sud si nota la sporgenza di due 
chiodi di ferro. Essi servivano per sostenere una tavoletta dello spessore di m. 0.02. Sopra di essa si sono 
trovati i seguenti oggetti: vetro, coppa (E 145); id. (f.); terra cotta, vasettino (E 146); vetro, bottiglia (E 147); 
vetro, 2 tazze (E 148); pasta vitrea, astragoli in № 20 (E 149); avorio, № 2 dati (E 150); vetro, tazza (E 
151)... Altri oggetti sono ancora conservati nell'interno dell'armadio, ma dato l'ora tardi si è rimandata la 
ricerca al giorno seguente.' 
17-2-1928 Si è ripreso il lavoro per la ricerca degli altri oggetti che si trovano nell'armadio. Sulla seconda 
tavoletta che è a m. 0.64 dal fondo, e a r n . 0.31 dalla prima si sono raccolti i seguenti oggetti: terra cotta, no. 
4 piattini (E 152/153); vetro colorato, piatto (E 154); vetro, bottiglia (E 155); vetro, bicchiere (E 156); id. (E 
157); id. (E 158); marmo, pietra per schiacciare i colori (E 159); terra cotta, bicchiere (E 160); terra cotta, 
piatto (E 161); pasta vitrea, no. 23 coralli (E 162); bronzo, pinza (E 163); id. (E 164); bronzo, cardine (E 
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165); bronzo, peso (E 166); vetro, corallo (E 167); bronzo, no. 19 bollette (E 168); bronzo, cerniera (E 169), 
lunga m. 0.07, larga m. 0.03. Nel fondo della cassa si sono trovati i seguenti oggetti: bronzo, strumento di 
chirurgia? (E 170); avorio, no. 6 pezzi di avanzi di fuso (E 171); terra cotta grezza, piatto (E 172).' 
Libr. trov. no. E 169: Data: 17-2-1928. Posto: Casa a graticcio (ΙΠ 14), piano superiore. Descrizione: 
Bronzo, cerniera lunga m. 0.07, larga m. 0,03.' 
Scheda no. E 169: E 'Posto del ritrovamento in un armadio di legno. Stato: integra, corrosa. Dimensioni: 16-
6. Descrizione: Cerniera di mobilio con fori di fissaggio.' 

Kast; Casa a graticcio (III 14), eerste verdieping, vertrek 2; 17-2-1928: 'A m. 0.28 dall'armadio descritto, a 
m. 1.50 dall'altezza del muro, sulla parete ovest trovasi un'altro armadio di legno carbonizzato dell'altezza di 
m. 1.02, lunghezza m. 0.35, profondità m. 0.25. E' completamente chiusa con serratura di bronzo. La parte 
anteriore dell'armadio tiene due porticine, ciascuna della larghezza di m. 0.16; i due stipiti frontali sono 
larghi m. 0.10. Le porticine sono attaccate agli stipiti mediante battoncini formati di una cerniera di osso ed 
una di legno sovrapposta, per tutta l'altezza delle porticine. La porta destra di chi guarda è sovrapposta a 
quella sinistra mediante un battito largo m. 0.024. Ogni porticina tiene per decorazione due listelli di osso 
infissi nel legno. Il listello misura m. 0.004 di larghezza e dista l'uno dall'altro m. 0.06.' 

Twee bedden, marmeren tafel; Casa a graticcio (Ш 14), eerste verdieping, vertrek 2 (Cat.nr. 5); 18-2-1928: 
'All'estremità ovest di esso [sc. ambiente] si sono rinvenuti i seguenti oggetti: ... Marmo. Piede di tavolino 
(E 188), alto m. 0.87 comprese due basette. All'altezza di m. 0.52 dalla base notasi un Erma di Amorino, 
alta m. 0.20. Si osserva solamente la mano destra che tiene chiusa, ed aderente al petto. La testa è legger
mente guasta a sinistra. Lo spessore della colonnina è di m. 0.07, e la larghezza è di m. 0.15. Ai due lati 
della colonnina si notano due sporgenze che servivano per fiori. Sulla parete sud e quella est vi sono due 
letti, uno lungo m. 2.30 e largo m. 1.29 e tiene la direzione est-ovest, e l'altro è di m. 200 di lunghezza, per 
1.25 di larghezza e piglia la direzione sud-nord. Il primo conserva in parte la spalliera nord, che è alto m. 
0.35 e lungo m. 1.20. Il secondo conserva sia la spalliera nord che quello est. Il Io è alto m. 0.30, ed il 2° m. 
0.33. Le spalliere del letto che si trovano al lato est del cubicolo poggiano sopra traversini dello spessore di 
m. 0.09, i due laterali m. 0.14. Il letto che trovasi al lato sud ha i traversini laterali di m. 0.16 di spessore, e 
gli altri 2 piazzati in senso opposto di m. 0.13 di spessore. I letti sono sollevati dal pavimento per m. 0.28. 
Alla distanza di m. 0.80 dalla parete nord; a 0.70 da quella est poggiato sul pavimento s'è trovato: bronzo: 
pentola. Sul letto sud si sono rinvenuti alcuni pezzi di commestibili, e su quello nord notasi avanzi di 
materassi?' [voorts zijn in hetzelfde vertrek gevonden: vaatwerk van glas, terracotta en brons en twee 
bronzen lampen]. 

Vertrek 2 komt ook voor in de Descrizione di Ambienti van 3-2-1929: '№ 10 Questo è più grande degli altri 
ed è meglio arredato. Di lato due letti di legno carbonizzato si trovano in esso uno posto da est ad ovest, e 
l'altro da nord a sud. Le lettiere sono ben conservate. Sopra i letti furono raccolti avanzi di stoffa con due 
pezzi di pane. Il tutto carbonizzato. A m. 0.14 dall'estremità ovest del letto vi è un grosso armadio a muro e 
dall'interno di esso vi furono estratti una discreta quantità di oggetti di bronzo, vetro, terra cotta, pasta vitrea 
e di osso. Nella parete ovest un'altro armadio di piccole dimensioni di squisita fattura. Statuette di bronzo, 
monete, vasi di vetro e di terra cotta conteneva. Nell'angolo nord-ovest un tavolo con piede e base di marmo 
bianco. Sul piede vi è un'erma di amorino. Sul tavolo e sul pavimento furono raccolti oggetti di vetro e di 
bronzo di dimensioni diverse.' 

Marmeren tafel; Casa a graticcio, III 14, eerste verdieping, vertrek 1; 20-2-1928: 'Nel Io ambiente del piano 
superiore che si trova al lato est di quello segnato con la lettera F è stato sterrato il marmo già descritto il 
giorno 14 cm. Esso era sorretto da una colonnina alta m. 0.52. base diametro m. 0.28; sia la colonnina che il 
tavolo sono di marmo bianco (n. 190).' 
Vertrek 1 komt ook ter sprake in de Descrizione di Ambienti van 23-2-1929: 'Il Io vano № 11 è largo m. 
0.87 e porta in un cubicolo. In esso al lato est si trova un letto di legno carbonizzato con le relative lettiere. 
Sulla parete sud vi è un'avanzo di un armadiolo di legno carbonizzato e di sotto un tavolo con piede di 
marmo bianco ....' 

Bed (fragment); Casa dello scheletro (ΠΙ 3), vertrek 16? 30-3-1928: 'L'ambiente J dello scavo С è un corri
doio che mette capo nell'ambiente N. 15. Misura m. 3.25 di lunghezza, per m. 0.93 di larghezza. ... 
L'ambiente К era un cubicolo lungo m. 1.94 e largo m. 1.64. Sulla parete sud si nota un'avanzo di letto di 
legno bruciato. Il letto era in direzione da sud a nord. № due cunicoli attraversano l'ambiente in parola, uno 
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da nord a sud ed è quello che ridussi il letto in frantumi, e l'altro da est ad ovest.' 

Bed, marmeren tafel en houten plank; Casa del tramezzo di legno, bottega ΠΙ 9, eerste verdieping; 17-4-
1928: 'L'ambiente N.° 7 dello scavo С piano superiore è stato svuotato. Misura m. 2.90 di lunghezza, per 
3.60 di larghezza. ... Due cunicoli attraversano il cubicolo, uno da ovest ad est e l'altro da nord a sud. Per 
tale motivo il letto ivi trovato è ridotto in piccolissimi pezzi. La lunghezza del letto era di m. 1.10, l'altezza 
di m. 0.295. Aderente al muro ovest dell'ambiente, ed a m. 1.20 dall'angolo nord-ovest vi era un Marmo 
Tavolo (E 213) col relativo piede. Questo è alto m. 0.635, e largo m. 0.20, il tavolo è lungo m. 0.96, largo 
m. 0.45 e spesso m. 0.06. Appoggiato sul pavimento vi era una tavoletta di legno carbonizzato, lunga m. 
0.44 larga m. 0.28, e spesso m. 0.02, sopra vi era poggiato: terra cotta: coppa (E 214); vetro: unguentario (E 
215); bronzo: moneta (E 216).' 

Houten kast of rek; Casa del tramezzo di legno of een van de belendende winkel vertrekken (III 6-12), 
vertrek 6? 23-4-1928: 'Ambiente 19. A m. 0.40 dal lato sud del tavolo vi era un armadiolo di legno bruciato, 
largo m. 0.46 lungo m. 0.62 e lo spessore delle tavolette è di m. 0.03. Esso poggiava sul pavimento e 
nell'interno vi erano collocati i seguenti oggetti: bronzo: olpe (E 219); bronzo: patera (E 220); vetro: unguen
tario (E 221); id. (E 222); id. (E 223); vetro: coppetta (E 224); vetro: bottiglia (E 225); vetro: coppa (E 226); 
bronzo: piattello di candelabro (E 227); id. (E 228); bronzo: olpe (E 229); terracotta: piatto (E 230); id. (E 
231); terracotta: portapiatto (E 232); terracotta: ariballo (E 233); terracotta: oenochoe (E 234); terracotta 
ariballo (E 235); bronzo: olpe (E 236); bronzo: amo da pesca (E 237).' 

Bed; Casa del tramezzo di legno (III 12), begane grond, vertrek 4 (Cat.nr. 1); 27-4-1928: '(ambiente 21 dello 
scavo C) ... E' un cubicolo di forma quadrato avente m. 2.85 di lato ... A m. 1.45 dalla soglia attaccato alla 
parete ovest si nota un avanzo di letto di legno carbonizzato. Esso è sollevato dal terreno per m. 0.40 lungo 
m. 2.00, largo m. 1.28 ed alto m. 0.83. Tanto sulla parete sud, che quella ovest notasi avanzi della spalliera. 
Il letto compreso la spalliera ovest, è in buone condizioni. I laterali sono larghi m. 0.15, e i traversali si 
contano in N.° di 7 e sono situati da nord a sud. La lunghezza di ciascuno di essi è di m. 1.00, e la larghezza 
è di m. 0.065. Tra una traversa e l'altra a m. 0.14 di distanza si trovano dei pezzotti di legno della lunghezza 
di m. 0.15 e la larghezza è di m. 0.10. Detti pezzotti formavano una specie di reticolato e pigliavano la 
direzione da ovest ad est.' 
Het bed komt ook voor in de Descrizione di Ambienti van 27-5-1929: 'Segue il cubicolo № 6: Misura m. 
2.85 per lato ... la volta che era d'incannucciato ... A m. 1.45 dalla soglia attaccato alla parete ovest si trova 
un'avanzo di letto di legno carbonizzato. Esso è sollevato dal pavimento per m. 0.40, è lungo m. 2.00 largo 
m. 1.28 ed alto m. 0.83 compreso la lettiera. Il lato ovest è in buone condizioni di conservazione. I laterali 
sono larghi m. 0.15 e i traversoni si contano № 7 e sono situati da nord a sud. La lunghezza di ognuno di 
essi è di m. 1.00 e la larghezza è di m. 0.065. Tra una traversa e l'altra a m. 0.14 di distanza si trovano 
traverse di legno della lunghezza di m. 0.15, e la larghezza è di m. 0.10. Dette traverse formano una specie 
di reticolato e servivano per sostenere i materassi. Nell'interno dell'ambiente furono raccolti delle statuette di 
bronzo, un peso, oggetti di terracotta, di bronzo, delle fave da semina e bulli.' 

Kist/ beddepoot (fragment)/ tafelpoot (fragment)/ slot van een bergmeubel; Casa sannitica, eerste verdieping 
(V 2);898 3-5-1928: 'A m. 1.90 dalla terrazzine lato nord è uscito un muro che è parallelo alla balaustra 
esso è alto m. 1.43. A m. 3.13 dalla parete ovest della terrazzina stessa si è trovato sul pavimento, ed 
aderente al muro nord una cassa di legno carbonizzato. La cassa è alta m. 0.55, lunga m. 1.00, larga m. 0.55 
e lo spessore è di m. 0.02.' 
10-5-1928 A m. 2.00 dal lato est della terrazzina, a m. 1.90 dall'estremità sud nel mezzo del pavimento si 
trova un quadretto a mosaico, a piccole tessere, di fine lavoro. ... [panter in centrum + cornucopia] ... A m. 
1.10 dal lato est, a m. 0.80 dal descritto quadretto, a m. 2.20 dalla sponda sud della terrazzina sul pavimento 
e tra le pietre di un muro abbattuto causa la lava di fango si è trovato: bronzo: statuetta di Mercurio (E 252); 
bronzo: statuetta di Venere (E 253); terracotta: figura di donna seduta (E 254); legno bruciato: parte di piede 
di letto (E 255) alto m. 0.10.' 

Door de beschrijving van Maiuri 1958, 206 en uit autopsie is dit vertrek te identificeren als de bovenverdieping van de Casa 
sannitica. Dit betekent dat op de eerste verdieping van de Casa sannitica al is gegraven in 1928, terwijl Maiuri (1958, 59) schrijft 
dat opgravingen hier pas zijn aangevangen in november 1931. 
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Libr. trov. no. E 255, p. 49-50: 'data 9-3-28 Decumano minore, piede di mobile; lunghezza massimale 
framm. 0.20; Descrizione: Piedi di letto, frammenti provenienti probabilmente da due piedi di letto о da 
spalliera di sedia'899 

Scheda no. E 255: 'Provenienza: Casa N.9 Cardo V Superiore.900 Oggetto: Piedi di mobile. Stato: fram
mentario. Dimensioni: Lungh. Mass. framm. 0,20. Descrizione: Piedi di mobili modanati. Osservazioni: 
Frammenti provenienti, probabilmente, da due piedi di letto ò da spalliera di sedia. Dataz. 1 sec. d. C.' 
Kamer ten noordwesten van de beschreven terrazza met afmetingen: 4.00 χ 3.70 т . , decoratie op zwarte 
fond en een stucplafond; 
11-5-1928: 'Tra il terreno che era nella stanza è stato trovato: ebano, frammenti (E 256) intagliati appar
tenente a piede di tavolo.' 
Libr. trov. no. E 256, p. 49-50: 'Posto: Decumano Minore. Descrizione: Ebano. Frammenti intagliati appar
tenenti a piede di tavola.' 
Scheda no. E 256 a,b,c: 'legno, gambe di tavolo. Stato: frammentarie. Dimensioni: Lunghezza max. a 0,26; b 
0,075; с 0,08. Altezza max. a 0,07 b 0,04 с 0,03; Spessore max. a 0,023; b 0,025; с 0,025. Descrizione: 
Legno. Frammenti di tre piedi di tavolino decorati con teste di levriero. Gli altri a framm. conservazione.' 
Libr. trov, no. E 287: 'Data: 19-7-1928. Posto: Cardo Г Superiore (Casa sannitica). Descrizione: Bronzo, 
serrature di mobilio in parti 3 della lunghezza di 0,06 χ 0,06. L'altezza è di m. 0,02.' 
Scheda no. E 287: 'Provenienza: Casa sannitica, Cardo IV Superiore. Stato: pessimo. Dimensioni framm. 
maggiore 0,06 χ 0,002. Descrizione: No. 4 Frammenti di serratura di mobilio tra cui si riconoscono la tappa 
e il chiavistello.' 

Bed; Casa a graticcio (ΙΠ 13), eerste verdieping, vertrek 3; Maiuri (1958, 418) beschrijft de inventaris van dit 
vertrek dat wij niet hebben kunnen traceren in de opgravingsverslagen: '... i residui di un letto a telaio di 
legno carbonizzato; ...' hij noemt daarbij ook huisraad in brons en terracotta, onder andere 3 lampen en 
sieraden. 

Bed; Casa a graticcio (ΙΠ 13), eerste verdieping, vertrek 4; Maiuri (1958, 419) beschrijft de inventaris aldus: 
'... avanzi di un letto. Una mensa marmorea (cartibulum).' 

Kast; Casa a graticcio (ΙΠ 13), eerste verdieping, vertrek 5; 24-9-1928: 'Nell'ambiente № 3 piano superiore 
anche dello scavo С si è smontato un piccolo armadio che era aderente alla parete ovest.' 

Kast; Casa a graticcio III 14), begane grond, vertrek 8; 27-9-1928: 'Lo sterro è stato ripreso nello scavo C, 
ambiente N. 5 e 6. In quest'ultimo a m. 0.54 dalla parete est poggiato sul pavimento si è trovato un armadio 
di legno carbonizzato, alto m. 1.17, largo m. 0.60, e profondo m. 0.47. I pilastrini laterali sono larghi m. 
0.06. La porta è formata a due battenti, e ciascuno è largo m. 0.26. Ogni battente è diviso in 2 riquadrature, 
ciascuno è larga m. 0.10, nel mezzo trovasi incastrata una tavoletta della larghezza di m. 0.06. La porta 
destra tiene una battita, della larghezza di m. 0.05 che si soprappone alla porta sinistra. Il lato est - quello 
ovest non è ancora scavato -, è formata da una sola tavola, larga m. 0.35. A m. 0.165 dall'estremità 
superiore si trova una traversa di legno che serviva di sostegno della larghezza di m. 0.06. La cassa tiene la 
porta inferiore mancante perché attraversata da un cunicolo larga m. 1.25.' Op 0.50 m. afstand: 'terracotta: 
piccola pentola (E 315); legno carbonizzato: comò (E 316).' 
28-9-1928: 'Lo sterro della cassa è stato sospeso perché d'ordine superiore si deve fare il calco di gesso.' 

Kast; Casa a graticcio (Ш 13), eerste verdieping, vertrek 5; 4-10-1928: 'Nello smontare l'armadio a muro 
che si trova nell'ambiente № 3 piano superiore dello scavo С tra il letto e la parete est del suddetto armadio 
sul pavimento si è raccolto: bronzo: statuetta (E 318).' 

Ronde tafel; Casa a graticcio (III 13-14), vertrek onbekend; 16-10-1928: 'Nell'ambiente N. 4 dello scavo С a 

Aan de hand van de opgravingsverslagen kan de foutieve datum in de inventarislijst gecorrigeerd worden: '9-3-1928' moet zijn: 
'10-5-1928'. 
De herkomst die in scheda E 255 wordt gegeven is onjuist, omdat in 1928 nog niet in Cardo V werd gegraven. Waarschijnlijk 
hebben de fragmenten een tijd lang gelegen in een depot of vitrine in de Insula Orientalis II 9, waardoor deze verwarring heeft 
kunnen ontstaan. 
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m. 1.05 dal muro nord, a m. 1.20 dalla parete est, a m. 0.50 di altezza dal pavimento si è trovato un tavolo 
di legno carbonizzato del diametro di m. 0.61. Lo spessore è di m. 0.04. E' ridotto in moltissimi pezzi. Il 
piede di sostegno non è stato ancora trovato.' 

Kast (fragment); Casa dell'erma di bronzo (ΙΠ 16), atrium? 19-10-1928: 'Nell'atrio № 8 scavo C a m . 0.70 
dal muro nord ed a m. 3.25 dalla parete est sul pavimento si è raccolto un piede di legno carbonizzato appar
tenente ad un armadio a muro. E' alto m. 0.08 e lo spessore è di m. 0.04.' 

Zetel? (fragmenten); Casa dell'erma di bronzo (III 16), vertrek 5; 22-10-1928: 'Nell'ambiente № 10 scavo C, 
a m. 1.40 di altezza dal pavimento della casa, a m. 1.20 dalla parete est e a m. 0.15 da quella sud nel terreno 
è stato raccolto: legno carbonizzato, avanzi di sedia (E 331). Le due spalliere con i piedi sono tornite. I piedi 
sono lunghi m. 0.24 compreso la tenuta. Le spalliere sono alte m. 0.34, la larghezza massima è di m. 0.06, e 
quella minima m. 0.03. L'estremità superiore ed inferiore di ogni spalliera terminano con mezzi tondi.' 
Libr. trov. no. E 331: p. 63-64, 'Data 22-10-1928 Ins. Ili scavo С Cardo Г ; descrizione: legno carbonizzato, 
avanzi di sedia. Le due spalliere con i piedi sono tornite. Ι piedi sono lunghi m. 0.24 compreso la tenuta. Le 
spalliere sono alte m. 0.34.' 
Scheda no. E 331: 'Sedia? Prov. scavo С Cardo IV Ins. Ili (Casa dell'erma di bronzo; No. 9 frammenti; 
Dimensioni: Lunghezza mass. cons. 1: 28, 2: 25, 3: 14, 4: 8.5, 5: 8.5, 6: 9, 7: 5, 8: 4, 9: 5.5; Stato: 
frammentario N. 9 frammenti. Legno, №. 9 frammenti forse di sedia torniti.' 

Kast, aedicula, bedden; Casa a graticcio (Ш 14), eerste verdieping, vertrek 5 (Cat.nrs. 2, 3 en 27); 9-11-
1928: 'Causa un temporale, l'armadio a muro che trovasi nell'ambiente № 3 piano superiore dello scavo С 
una piccola parte di esso s'è rotta ed è stato raccolto: bronzo: statuetta di Giove (E 343); bronzo: statuetta 
dell'Abbondanza (E 344); bronzo: statuetta di Esculapio (E 345); bronzo: statuetta di Diana Cacciatrice (E 
346).' 
17-11-1928: 'Alla presenza del Sig. Soprintendente oggi s'è rotto il piccolo armadio a muro che fu trovato 
nella stanza № 3 piano superiore dello scavo C. In esso è stato trovato: bronzo: lare (E 347); bronzo: lare (E 
348); bronzo: statuetta dell'Abbondanza (E 349); bronzo: statuetta di Minerva (E 350); bronzo: statuetta di 
Arpocrate (E 351); bronzo: peso (E 352); bronzo: monete (E 353-357); vetro: piatto (E 358); pasta vitrea: 
pietra (E 360); pasta vitrea: 5 coralli (E 359).' 
Deze aedicula wordt nogmaals genoemd door Maiuri (1958, 417) als onderdeel van het biclinium N. 2, Casa 
a graticcio, III 13, eerste verdieping: 'A destra dell'ingresso, contro la parete, era egualmente appoggiato un 
altro piccolo armarium che, dalle numerose statuette di divinità che vi si rinvennero, doveva essere più 
particolarmente destinato ad uso di larario domestico; vi si raccolsero infatti le seguenti statuette di minusco
le dimensioni e di povera e rozza arte popolare: a) due Lari; b) Giove; e) Athena pacifera; d) Esculapio; e) 
Statuetta di Fortuna alata con cornucopia e timone; f) altra statuetta della Fortuna senz'ali, più piccola e più 
rozza; g) Arpocrate; h) Statuetta di baccante.' Uit de opgravingsverslagen blijkt dat het meubel duidelijk in 
een ander vertrek en zelfs in een andere wooneenheid is aangetroffen. 
19-11-1928: 'Al lato nord dell'ambiente trovasi un avanzo di letto di legno carbonizzato. La larghezza è di 
m. 1.00. La lunghezza attuale è di m. 0.90 <era ancora più lungo> e l'altezza è di m. 0.70. Si osservano 
ancora i due piedi anteriori che sono alti m. 0.50. Essi sono di forma quadrata e misurano m. 0.07 per lato. 
All'altezza di m. 0.70 s'innestano ad essi due traverse larghe m. 0.09 e alte m. 0.03. Due traverse si svilup
pano sopra i due laterali, quella al lato est è ancora in sito e misura m. 0.185 di altezza per m. 0.02 di spes
sore, al lato sud è mancante, ma si nota però l'incasso nel piede che doveva racchiudere la tavola in parola. 
E' completamente mancante il lato nord e quello ovest. Il letto dalla parete nord dista m. 0.14 e da quella est 
m. 0.35. Bronzo Monete (E 362Y363) Osso Nero (E 364).' 
Vertrek 5 komt ook voor in de Descrizione di Ambienti van 23-2-1929: 'Ambiente N. 3. In questa stanza vi 
sono due letti di legno carbonizzato uno da sud a nord e l'altro da ovest ad est.' 
Een van de bedden wordt later nog eens genoemd: 19-7-1929: 'Nello smontare il letto che trovasi 
nell'ambiente № 3 della casa № 15 sotto di esso vi erano i seguenti oggetti pregiati sul pavimento: bronzo: 
mescolo (E 439); terracotta: vaso (E 440).' 

Twee bedden; vermoedelijk Casa sannitica (V 1), eerste verdieping, oostzijde; 5-12-1928: '(Terrazzina о 
balcone № 4) A m. 5.80 dall'estremità nord è apparso un vano lungo m. 2.05 e termina al lato sud con un 
altro pilastro delle medesime dimensioni degli altri. ... A m. 0.35 dalla parete nord vi è un letto di legno 
carbonizzato che dista dall'estremità ovest dal balcone о terrazza № 5 m. 0.50. Il letto piglia la direzione 
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nord-sud ed è lungo 2.45, largo m. 1.44 compreso la larghezza dei traversoni laterali che è di m. 0.15 
ciascuno. A m. 0.50 dalla lettiera nord ed a m. 0.65 da quella sud trovasi nella parte alta del letto un 
reticolato di legno largo m. 1.14 e lungo m. 1.14. Alle due traversine del reticolato se ne innestano altre due 
lunghe m. 1.17, e larghe m. 0.075 che pigliano la direzione nord-sud, ed al centro di queste ultime se ne 
trova una terza di m. 0.50. Questo reticolato così composto serviva per sostenere i materassi. Lo spessore dei 
traversoni laterali è di m. 0.06. Il legno è colorato con pittura rossa. Le lettiere sono larghe m. 0.15, però a 
m. 0.06 piglia la forma di guscio. A m. 0.25 dal letto descritto se ne trova un altro che si estende da ovest ad 
est. E' lungo m. 2.00 e largo m. 1.15. Di quest'ultimo letto solamente il lato sud è conservato in parte, il 
resto fu distrutto da un cunicolo. Dato che i letti si trovano sulla terrazzina e piazzati in senso opposto, può 
darsi che sia letti bicliniari. Nessun oggetto è stato raccolto, tranne qualche piccolo pezzo di stoffa 
carbonizzata.' 

Twee bedden; vermoedelijk Insula IV, een van de eerste huizen langs Cardo Г , eerste verdieping; 12-12-
1928: '(nell'ambiente № 18 dello scavo С, piano superiore) A m. 0.84 dalla parete sud, a m. 2.35 
dall'estremità est a m. 2.50 dal pavimento della strada è apparsa una parte di un letto carbonizzato. Misura 
m. 2.10 di lunghezza per m. 0.38 di altezza. I piedi del letto sono innestati sopra 3 pezzi di legno. Il Io è 
largo m. 0.11, il 2. ed il 3. sono larghi m. 0.05. I suddetti pezzi poggiano sopra un rialzo di legno a forma 
rettangolare alto m. 0.10, e largo m. 0.14. Al lato sud si notano due piedi, uno tornito, e l'altro a forma di 
pinolo e distano l'uno dall'altro m. 0.14. Essi sono alti m. 0.23. Il traversone est è largo m. 0.135, a m. 0.34 
dalla lettiera sud ed a m. 0.36 da quello nord si osservano ... traverse che vanno da est ad ovest, larghe m. 
0.085 larghezza attuale, le 2 laterali, e m. 0.10 quella centrale. Sia le 2 traverse laterali che quella centrale 
sono attaccate ad un'assicella che è piazzata da sud a nord - lunga m. 0.18 e larga m. 0.07. Doveva essere 
un reticolato che serviva per mantenere gl'indumenti del letto. Esso piglia la direzione sud-nord. Un secondo 
letto trovasi in senso opposto al primo e cioè da ovest ad est. Non è ancora sterrato.' 

9-1-1929 II 3° letto accennato il giorno 12.12 s.a. è stato sterrato. E' lungo m. 2.00 e largo m. 1.10. Al lato 
nord aderente alla parete vi è la lettiera alta attualmente m. 0.30, però per m. 0.09 all'estremità inferiore è a 
forma di guscio ed è colorata in rosso. Il letto si solleva dal pavimento per m. 0.38. I piedi in № 2 sono 
torniti e colorati in rosso. I traversoni laterali sono larghi m. 0.13 χ 0.05.' 

Bedden; Casa a graticcio, III 14, begane grond, vertrek 2 en 3; 18-12-1928: 'Altri 2 ambienti, e cioè № 5 e 
5 bis piano terreno anche dello scavo С sono stati sterrati. ... L'altro ambiente è largo m. 2.05, e lungo m. 
3.45 ... A m. 2.30 dalla soglia, aderente alla parete sud dell'ambiente è stato trovato un'avanzo di letto di 
legno carbonizzato, lungo m. 1.10, lunghezza attuale le traverse laterali sono larghe m. 0.12 e lo spessore è 
di m. 0.035. La lettiera è alta m. 0.43. Il letto è sollevato dal pavimento per m. 0.30.' 
Het bed komt ook voor in de Descrizione di Ambienti van 23-2-1929: 'Vestibolo ... Sulla parete destra vi 
sono due vani, il primo mena in un piccolo ripostiglio ed il 2° che trovasi all'estremità, nell'ambiente № 5. 
In quest'ultimo ambiente aderente alla parete sud fu trovato un'avanzo di letto di legno carbonizzato.' 
Het bed in vertrek Ν. 2 wordt nogmaals genoemd door Maiuri (1958, 415): 'I resti di un letto in legno che si 
rinvennero addossati alla parete di fondo, attestano che questo ambiente dovè essere destinato a rustico 
cubicolo e forse anche all'esercizio di qualche umile mestiere da parte di chi l'abitava.' 

Bed (fragment); vermoedelijk Casa della fullonica (IV 5-7), eerste verdieping; 21-12-1928: 'Nello scavo del 
IIo Cardine, all'inizio dello sterro di un'altra terrazzina a balcone è apparso: bronzo, parte di letto di legno 
rivestito di bronzo (E 392).' 
Libr. trov. no. E 392, p. 71-72: 'Data 21-12-1928; (Ins. III?) IV Cardine. Parte di letto rivestito di bronzo, 
lungo m. 1.00; inserita nel letto ora nella Casa del tramezzo di legno. AUL 6-6-1984.' 
Scheda no. E 392: 'In situ. Lungo m. 2.30 alto m. 0.39. I piedi di bronzo contengono ancora nella parte 
interna il legno carbonizzato. Essi sono ben conservati. La larghezza delle lastre di bronzo è di m. 0.04. Il 
letto distava dall'estremità della terrazzina per m. 0.55.' 

Aanwijzing voor bed; Casa a graticcio, bottega III 15; 3-1-1929: 'Lungo il Cardine № 2 è incomminciato lo 
svuotamento del vano № 15. Al lato sinistro nel muro è apparso l'incavo di un letto. Del legno nessuno 
traccia perché è stato completamente distrutto da un cunicolo alto m. 1.75 e largo m. 0.95 che rasentava la 
parete.' 

Werkbank; Casa a graticcio, III 14, begane grond, vertrek 7; het meubel wordt als bed aangeduid in de 
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Descrizione di Ambienti van 23-2-1929: 'Dal № 11 mediante un vano alto m. 2.05 e largo m. 0.69 si entra 
nel № 10. Al lato nord di quest'ambiente fu trovato ed è ancora in sito un'avanza di letto о di tavolo di 
legno carbonizzato.' 
Maiuri (1958, 414) trekt de identificatie van het meubel als bed later in twijfel en ziet het als tafel of een 
combinatie van bank en kist: Ά stanze di lavoro dovevano essere infatti adibiti gli ambienti N. 7-8; poiché, 
innanzi alla grande finestra che si apre sul cortiletto, si rinvennero gli avanzi di un pancone in legno che, non 
potendo per la stessa sua altezza dal suolo, venire identificato per un letto, doveva piuttosto essere un tavolo 
о una cassapanca.' 

Bed (fragment); Casa dell'ara laterizia, ΠΙ 17, vertrek 3; 10-4-1929: 'Il vano № 5 porta in un cubicolo largo 
m. 1.94 χ 2.85. Sulla parete nord si vede l'incasso di un letto. Molti frammenti di esso di legno carbonizzato 
furono raccolti.' 

Twee applieken van fulcra, bronzen bedapplieken: Casa dell'atrio a mosaico (IV 1-2), eerste verdieping; 
Libr. trov. no. E 429 p. 85-86: 'Data 15-6-1929; Cardo IV, Ins. Ili; Bronzo, testa di asino che serviva come 
spalliera di letto.' 
Scheda no. E 429: 'Bronzo, applique ad alto rilievo con protome di mulo di tre quarti a destra; la testa, le 
orecchie e la criniera sono a tutto tondo. Sul collo è rappresentato il pectorale decorato da una doppia lascia 
a meandri in argento.' 
Libr. trov. no. E 430, p. 85-86: 'Data 15-6-1929; Cardo IV, Ins. Ili; Bronzo, testa di oca che serviva come 
spalliera di letto.'901 

Scheda no. E 430: 'Provenienza: Cardo IV Ins. Г , Casa dell'atrio a mosaico. Stato: Molto corroso, 
mancante di piccoli frammenti. Dimensioni: Larghezza max. 8; Altezza 10,2; Spessore 4. Descrizione: 
Bronzo - Applique a testa d'oca con {...} del collo rese a linee parallele.' Met potlood staat hier ten onrechte 
als vindplaats 'Casa dell'alcova' vermeld. 

Bed (fragment); vermoedelijk Casa dell'atrio a mosaico (IV 1-2), eerste verdieping; 25-6-1929: 'Nell'ambien
te № 4 piano superiore della casa № 8 è stato raccolto a m. 1.30 dalla parete est, ed a m. 0.80 da quella 
nord: bronzo, parte di letto (E 433). Sopra essa si osservano a rilievo delle palmette con foglio di acanto e 
alle due estremità ghuirlandi di fiori {...} о di festoni. Tra una palmetta e l'altra un ovolo anche di argento 
con delle lamine di oro. Lunga m. 0.45 e larga m. 0.031. Sopra essa si notano a rilievo delle palmette con 
foglie di argento e alle due estremità ghuirlandi di fiori poste a festoni. Sotto la palmetto un disegno inceso a 
forma di volute. Tra una palmetto e l'altra un ovolo anche di argento con delle lamine di oro?' 
Libr. trov. no. E 433, p. 85-86: 'Data 25-6-29; Cardine Г , Ins. Ili; Casa №. 8 Giardino Atrio? Descrizione: 
Bronzo. Parte di letto lungo m. 0.45 e largo m. 0.031. Sopra essa si osservano a rilievo delle palmette con 
foglio di argento e alle due estremità ghuirlandi di fiori {...} о festoni. Tra una palmetto e l'altra un'ovolo 
anche di argento con delle lamine di oro. ...' 

Twee bedden; Casa dell'alcova (IV 3-4), begane grond, vertrek 19 (Cat.nr. 6); 16-7-1929: 'Nell'ambiente Ν
ΙΟ della Casa № 6 a m. 0.75 dalla parete nord è stato scavato un avanzo di letto di legno carbonizzato. E' 
situato da est ad ovest ed è attualmente lungo m. 2.10 ed alto m. 0.21. Il traversone laterale è largo m. 0.15 
ed alto m. 0.04. La lettiera che è conservato solamente al lato est è alto m. 0.33 e lo spessore è di m. 0.015. 
A m. 0.29 dall'estremità est dalla parete interna vi è un reticolato di traverse di legno carbonizzato della 
larghezza di m. 0.35 quelle esterne, e di m. 0.14 quelle al centro. Esse distono tra loro m. 0.13. Le traverse 
centrali sono incastrate in un'altra traversa laterale larga m. 0.07 mentre quelle esteme sono fissate nei 
traversini laterali.' 
17-7-1929: 'Un altro letto nello stesso ambiente di ieri è stato posto alla luce. Esso s'innesta ad angolo retto 
al primo e cioè da nord a sud e disto dalla parete ovest m. 0.37. E' lungo m. 2.33 e largo m. 1.20 (le 
medesime misure doveva avere l'altro letto). Di questo secondo letto è conservato solamente il traversone 
lato est che è largo m. 0.145 e lo spessore è di m. 0.05 e la traversa al lato sud. Quest'ultimo tiene le 
medesime dimensioni del traversone, i piedi sono torniti. Il legno del letto è dipinto in rosso.' 
De bedden keren terug in de Descrizione di Ambienti van 2-12-1929: 'L'ambiente N. 10 è il più bello e più 

Inv E 429 wordt ook genoemd door Boube-Piccot (1975, 374 nr A 80) en Faust (1989, 174 Kat. 128). Beide auteurs geven ten 
onrechte de Casa del bel cortile als vindplaats en 1934 of 1939 als jaar van de vondst. 
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grande il quello finora scavato. Doveva essere un biclinio a giudicare dalla disposizione dei due letti di legno 
carbonizzati trovati e rimasti in sito (descrizione fatta i giorni 16-17 luglio 1929); misura 4.38 χ 4.46 m.' 

Bed; Casa dell'alcova, IV 4, begane grond, vertrek 1; 16-9-1929: 'L'ambiente Ν. 3 della casa Ν. 6 è un 
cubicolo. Il letto di legno carbonizzato è situato da est ad ovest e dista m. 0.20 dalla parete nord. Attual
mente è lungo m. 1.08 perché rotto da un cunicolo e largo m. 0.96. I traversoni principali sono larghi m. 
0.14 e lo spessore m. 0.05. Esso è rialzato dal pavimento per m. 0.30. I traversoni secondari, e cioè quelli 
che sostengono la spalliera sono larghi m. 0.05. La lettiera è alta m. 0.55. Al centro del letto vi è un retico
lato di traverse di m. 0.085 di spessore. La sua forma è del tutto uguale agli altri sterrati fino ad ora. 
L'ambiente è largo m. 2.00 e lungo m. 2.75 ... Sul pavimento dell'ambiente è stato raccolto: terra cotta: 
lucerna (E 458); terra cotta: orda (E 459); terra cotta anforetta (E 460); stoffa: 3 pezzi (E 461).' 
Het bed komt ook voor in de Descrizione di Ambienti van 2-12-1929: 'L'ambiente № 3 è un cubicolo. Ade
rente alla parete nord vi è ancora un avanzo di letto carbonizzato (m. 2 χ 2.75; descrizione fatto il 16-9-29).' 

Houten tafel of plank?; vindplaats onbekend; 31-10-1929: 'In quella [casa] Ν. 2 ambiente Ν. 1 sopra un 
tavolo di legno mal conservato, trovato sul pavimento è stato raccolto: terra cotta: coppetta (E 469); terra 
cotta: piccola palmetta о foglia (E 470).' 

Bronzen meubelappliek; Casa dell'atrio a mosaico (IV 1-2) of Casa dei cervi (IV 21), eerste verdieping; 
Libr. trov. no. E 498: 'Data 1-4-1930. Provenienza: Casa dell'atrio a mosaico о quella dei Cervi. Ins. Г 
piano superiore. Stato: buono. Dimensioni: Lunghezza m. 0,12; Altezza m. 0,06; Descrizione: bronzo, 
Elemento facente parte probabilmente di una decorazione di mobile о altro.' 

Kist; Casa dei cervi (IV 21), eerste verdieping; 21-10-1930: 'Nell'ambiente N. 45 piano superiore ... Sul 
pavimento dell'ambiente vi era una cassa di legno carbonizzato completamente rotta. Dalla cassa sono stati 
estratti i seguenti oggetti: terra cotta: vaso (E 545); terra cotta: orcio piccolo (E 546); terra cotta: pentola 
(E 547); terra cotta aretina: vaso (E 548); terra cotta: Lagena biansata (E 549); terra cotta aretina: piatto 
(E 550); terra cotta: piatto (E 551); id. (E 552); terra cotta: vaso tipo aretino (E 553); terra cotta: lampada 
(E 554); id. (E 555); id. (E 556); id. (E 557); id. (E 558); terra cotta: lucerna (E 559); terra cotta: urceo 
piccolo (E 560); id. (E 561); id. (E 562); id. (E 563); terra cotta colorata: vaso (E 564); terra cotta: vaso tipo 
aretino (E 565); terra cotta: piatto (E 566); osso: corno (E 567); osso nero: rotelle di fuso N. 3 (E 568) del 
diametro di m. 0.04.'^2 

Wandrek? Casa dei cervi (IV 21), begane grond, vertrek 3; 24-11-1930: 'L'ambiente Ν. 4 della casa N. 1 sul 
3° Cardine è stata svuotata. Misura 2.56 χ 4.25. Sulla parete sud tiene due vani. Il primo misura mt. 0.90 χ 2 
e mena dell'atrio della casa ed il secondo trovasi a mt. 0.64 dal primo e misura mt. 0.60 χ 2. Sulla parete est 
a mt. 2.52 dal pavimento dell'ambiente vi è una finestrina larga mt. 0.95, l'altezza manca perché il muro in 
detto sito è abbattuto. Aveva il piano superiore il cui solarino poggiava sopra 9 travi di legno. Essi erano 
posti da est a ovest. ... Molti oggetti di terracotta e di vetro sono stati raccolti in questo ambiente. Essi erano 
chiusi in parecchie cassette di legno di dimensioni varie che erano attaccate con due chiodi alla parete nord.' 
In de Descrizione di Ambienti staat over vertrek 3: 'Moltissimi frammenti di terracotta e di vetro furono 
raccolti nell'ambiente. Essi dovevano essere conservati in più cassette di legno che erano attaccate alla parete 
nord. Ancora si osservano le testate dei chiodi di ferro che tenevano sorpese le cassette. Dati detti trovamenti 
l'ambiente non era che un ripostiglio.' 

Rekken, aanwijzing voor bed; Casa dei cervi; in de Descrizione di Ambienti van de Casa dei cervi staan nog 
bij drie vertrekken opmerkingen die wijzen op de oorspronkelijke aanwezigheid van houten meubels: 
1. 'Ambiente 18 (1.79 χ 2.10 m.) A m. 1.90 di altezza dal pavimento sulla parete ovest vi sono tre fori uno 
di esso contiene ancora nell'interno il legno carbonizzato. Anche sulla parete est a mt. 1.20 dal pavimento vi 
sono tre buchi più piccoli delle dimensioni di mt. 0.07 χ 0.07.' 
2. 'Ambiente 21 (3.15 χ 2.80 m.) Estremità ovest dell'ambulacro N. 20 Lato sud. ... Nell'angolo della parete 
sud-ovest vi è un incavo profondo mt. 0.12 e largo mt. 1.42 che serviva per metterci il letto.' 
3. 'Ambiente 26 (1.33 χ 3.30 m.) L'ambiente doveva servire come ripostiglio, sia perché in esso vi fu 

Cf. Tran Tam Tinh 1988, 11-12 en ПО en De Kind 1992, 239. 

257 



raccolte stoviglie di cucina ed anfore, e sia perché aderente alla parete nord vi erano delle tavole di legno 
sostenute da chiodi di ferro conficcati nella parete ovest ad est.' 

Aanwijzing voor bedden; Casa del gran portale (V 34-35), vertrek 1; het huis is opgegraven tussen 10-10-
1931 en 4-1-1933. Wij hebben slechts de Descrizione di Ambienti ervan kunnen traceren. Hierin staat onder 
andere vermeld: 'Ambiente № 7. ... A m. 0.30 da questo vano sulla parete, parte bassa, vi è un incavo lungo 
m. 2.40 profondo m. 0.14 ed alto m. 0.40. Anche nella parete opposta vi è il medesimo incavo. Tanto fa 
supporre che l'ambiente era usato anche come triclinio, ed i letti tricliniari o bicliniari erano fatti di tavole di 
legno, le cui testate erano poggiate negli incavi positamente aperti nella parete frontale. L'altra estremità 
doveva essere inchiodata su traversoni i quali potevano essere sostenuti da più piedi e della medesima 
materio о di ferro. Ma tutto questo si suppone perché nessuna traccia né di tavole e né di piedi è stato 
trovato, dato che le pareti erano rasentate da cunicoli alti m. 1.90 e larghi m. 0.97.' 

In de inventarislijst van het Magazzino Archeologico staan bij dejaren 1931 en 1932 vier keer schrijftafeltjes 
vermeld. Gezien het feit dat ook de overige schrijftafels in kisten zijn gevonden die zelf in de inventarislijst 
niet worden genoemd, is aan te nemen dat ook deze schrijftafeltjes in kisten zijn aangetroffen: 
1. Insula Г 15: Libr. trov. no. E 683, p. 145-146: 'Data 25-11-1931; Casa № 4, Г Cardine Ins. IV 

presso l'incrocio del Decumano Inf. e IV Cardo. Termopolio. Legno carbonizzato. Tavolette per trittici 
poste l'una sopra l'altra.' 

2. Libr. trov. no. E 729, p. 165-166: 'Data 10-3-32; Casa № 18, Cardo IV Ins. IV. Legno, tavolette. 
3. Libr. trov. no. E 883, p. 781-782 [errore con numeri delle pagine]; data 6-7-32; III Cardine Lato nord, 

Legno, Tavolette.' 
4. Casa del sacello di legno: Libr. trov. no. E 968, p. 801-802: 'Data 23-12-1932; Casa № 2, 5° Cardine 

Lato ovest (del sacello) Legno tavolette.' 

Rekken; Taberna IV, 15-16; Maiuri (1958, 434); 1931 of 1932: 'E' la più grande e più ricca bottega scoperta 
finora ad Ercolano ed è da dolersi che le molte perforazioni dei cunicoli, svuotandola delle sue suppellettili e 
delle sue scansie in legno non ce ne abbiano un aspetto altrettanto integro quanto quello della bottega della 
Casa del mosaico di Nettuno e Anfitrite ...' Uit de beschrijving blijkt echter niet duidelijk of er werkelijk 
resten van rekken zijn teruggevonden. 

Kast of kist?; Casa del telaio (V 3-4), vertrek a'; omdat dit vertrek is opgegraven in 1931 of 1932, hebben 
we hiervoor alleen Maiuri (1958, 428) als bron '... della seconda [sc. stanzuccia] (a'), ..., si fece probabil
mente un' apotheca e le impronte rimaste nel banco di fango indurito possono far pensare alla presenza di 
un'armadio о di un'arca.' 

Bed; Casa del telaio (V 3-4), vertrek Η; 5-1-1933: 'Nella Casa № 4 posta sul IVo Cardine, lato est è stato 
sterrato l'ambiente № 8, a sud del peristilio. E' a forma rettangolare e misura m. 2.80 di lunghezza per m. 
2.43 di larghezza. ... Sulla parete sud vi è un incavo di letto di legno carbonizzato. L'altezza è di m. 0.34 e 
la larghezza di m. 1.30. La lunghezza non può segnarsi perché l'estremità nord è rotta da un cunicolo.' 

Insnijding voor bed; Casa del mobilio carbonizzato (V 5), vertrek 4; 7-1-1933: 'In quella № 5 sul IV 
Cardine, lato est è stato completato il lavoro di sterro del tablino № 6 (3.58 χ 4.23 т .) . ... Nell'angolo nord
est vi è un incavo per letto (?) alto m. 0.73.' 

Rek; Casa del mobilio carbonizzato (V 5), vertrek 7; in de opgravingsverslagen hebben we het vertrek niet 
kunnen terugvinden. Maiuri (1958, 260) beschrijft het en zegt over de vondsten: (Maiuri 1958, 472 nt. 56) 
'La suppellettile in terracotta, bronzo e vetro era depostata su una scansia in legno a quattro ripiani.' 

De bovengenoemde Ambiente 10 komt voor in de Descrizione di Ambienti van het huis, nu als Ambiente № 
12: 'Sulla parete ovest vi è un incavo di letto alto m. 0.70 e profondo m. 0.18. ... L'ambiente prima era un 
cubicolo e poi fu trasformato in ripostiglio tanto vero che aderente alla parete nord ed est vi erano delle 
scansie di legno e sopra ad esse si poggiavano molti oggetti di terracotta che a suo tempo furono raccolti.' 

Insnijding voor bed: Casa del mobilio carbonizzato (V 5), vertrek 3: '... Ambiente № 10 (2.26 χ 2.80 т . ) ... 
Sulla parete ovest vi è un incavo di letto alto m. 0.70 e profondo m. 0.18.' 
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Amfoorrek; Casa di Nettuno ed Anfitrite, bottega V 6 (Cat.nr. 31); 1-2-1933: 'Nella Casa № 6, posta sul Г ° 
Cardine, lato est, nell'ambiente № 1, che è un magazzino, a m. 2.50 dal vano d'ingresso ed a m. 1.90 
d'altezza dal pavimento vi è un ammezzato di legno carbonizzato chiuso dalla parte anteriore da transenne di 
legno. ... Sulla parete sud poi vi sono delle scansie larghe m. 0.85. I traversoni che partono dalla parete sud 
per sostenere le tavole sono di m. 0.04 χ 0.06, le tavole di m. 0.02. La parte anteriore era chiusa da altre 
tavole per l'altezza, quella attuale di m. 0.19 e dello spessore di m. 0.02. Gli stipiti di ogni scomparto sono 
larghi m. 0.07 e dello spessore di m. 0.04. Il vuoto è di m. 0.38 di altezza.' 
Het vertrek wordt tevens beschreven in de Descrizione di Ambienti: 'Amb. Ν. 1: ... Un bellissimo termopolio 
... Mai un ambiente così completo con i suoi stipiti di legno carbonizzato conservando ancora la positura 
primitiva delle anfore, un ammezzato anche di legno, vari fornelli con gli oggetti in sito ed i suoi banchi di 
vendita con dolij pieni di cereali può ammirarsi in altri scavi. L'ambiente è a forma rettangolare e misura m. 
5.35 di larghezza per m. 4.21 di lunghezza. ... Sulla parete sud vi sono delle scansie larghe m. 0.85.' 

Tafel; Casa del mobilio carbonizzato, vertrek 8 (Cat.nr. 15); 9-2-1933: 'Nella Casa № 5 sul 4° Cardine, lato 
est, ambiente 8, sul pavimento a m. 1.40 dalla parete sud ed a m. 2.15 da quella est è stato raccolto: 
terracotta: lucerina (E 1006).' 
10-2-1933: 'Nella Casa № 5, sul 4° Cardine, lato est, ambiente 8 nell'angolo nord est, si va sterrando un 
trapezoforo di legno con piedi sagomati e tavolo circolare. A sterro ultimato si marcheranno le misure 
necessarie.' 

Kist; Insula Orientalis Π 7, eerste verdieping; 14-2-1933: 'Sul piano superiore della Casa № 7, Vo Cardine, 
lato est, in una cassa di legno completamente rotta perché attraversata da un cunicolo nel terriccio è stato 
raccolto: terra cotta: lucerna (E 1017); terra cotta: coppetta (E 1018); vetro: recipiente (E 1019).' 

Appliek van een meubel; Casa di Nettuno ed Anfitrite (V 6-7), eerste verdieping; 28-2-1933: 'Sul solaio del 
piano superiore interno, non ancora enumerato, della Casa № 6, sul IVo Cardine lato est, a m. 1.20 dalla 
parete sud ed a m. 1.75 da quella ovest si è raccolto: bronzo: ornamento di spalliera di letto (?). E' una 
donna seduta che stringe con la mano sinistra una lira e con la destra si accinge a suonare - L'altezza è di m. 
0.08 (E 1031).' 

Bed en tafel; Casa del mobilio carbonizzato (V 5), vertrek 8 (Cat.nr. 7 en 15); 2-3-1933: 'Nell'ambiente № 
8, della Casa 5, sul 4 Cardine, lato est, si sta mettendo alla luce un bellissimo letto di legno carbonizzato - A 
quanto pare di forma diversa degli altri trovati fino ad oggi.' 
9-3-1933: 'Nell'ambiente № 8, della Casa № 5, posta sul IV Cardine, lato est, è stato svuotato il letto 
accennato il giorno 2 cm. Dista dalla parete ovest m. 1.30 ed aderisce a quella nord. - E' lungo m. 2.24, è 
largo m. 1.25. Le due traverse principali che sono all'estremità laterale sono di legno policromo larghe m. 
0.13 e dello spessore di m. 0.05. Le lettiere sono alte m. 0.60 - Il letto si solleva dal pavimento di m. 0.30 
ed è sostenuto da otto piedi, quattro all'estremità ovest e quattro ad est. Ogni piede dista l'uno dall'altro m. 
0.22. Quelli estremi e precisamente ai 4 angoli sono torniti e gli altri si presentano a forma circolare. Il 
reticolato centrale del letto è formato da sette traverse, il tutto della lunghezza di m. 1.17 e m. 0.67 di 
larghezza. - Le traverse esterne sono larghe m. 0.07, quelle centrali m. 0.13. Sopra il reticolato di legno 
poggia un reticolato fatto di corda e nastro a forma rettangolare di m. 0.025 di larghezza per m. 0.022 di 
altezza. Il nastro è largo m. 0.025. La distanza che passa dal reticolato al traversone del letto è di m. 0.15 -
Sulla spalliera est vi è avvolto avanzi di tessuto - Nessun travamento.' 

31-3-1933: 'Il tavolo di legno carbonizzato che trovasi nell'ambiente № 8, della casa № 5, sul IV Cardine, 
lato est è stato sterrato - Misura m. 0.41 di diametro e m. 0.65 di altezza. L'estremità inferiore termina con 
zampe di Leone. Con questo travamento e con lo svuotamento del suddetto ambiente la Casa è completa
mente svuotata.' 
Vertrek 8 van de Casa del mobilio carbonizzato komt ook voor in de Descrizione di Ambienti: 'Dalla decora
zione delle pareti e dalla sua forma fa supporre che è un triclinio. Misura m. 4.10 di larghezza per m. 5.25 di 
lunghezza. ... Aderente alla parete nord vi era un letto di legno (descrizione fatta il giorno 9-3-33) ed altri 
frammenti anche di letto erano all'estremità est del primo, perciò poteva essere un triclinio o biclinio. 
Nell'angolo nord-ovest fu sterrato il giorno 21-3-33 [= 31-3-33] un tavolo di legno.' 
Libr. trov. (met potlood genummerd) 1: 'Collocazione Casa del mobilio carbonizzato. Descrizione: Legno, 
Tavolino rotondo (mensola) a tre piedi terminanti a zampe di levrieri. Prov. incerta. A. m. 0,64, Diam. m. 
0,040. Stato: discreto, è carbonizzato ed in parte ricostruito.' 
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Libr. trov. (met potlood genummerd) 2: 'Collocazione Casa del mobilio carbonizzato. Descrizione: Legno: 
letto rettangolare fornito di tre sponde alte; poggia su tre piedi moderni. Provenienza: incerta (mis. ricostrui
te) Lu. m. 2,20; La. m. 1,20; Alt. m. 0,40 (letto), con le sponde m. 0,97. Stato: carbonizzato e ricostruito da 
vari pezzi.' 
Scheda (niet genummerd): 'Cassetta L/M L/l data rev. Febbraio 1982. Collocazione Ex Casa del mobilio 
carbonizzato. Oggetto: 2 piedi di letto, Alt. 20. Stato di conservazione: Integri, carbonizzati. Descrizione: 
Legno - 2 piedi di letto modanati, appartenente al letto ora conservato nella Casa del mobilio carbonizzato e 
asportati per sicurezza il 16-12-1972. Osservazioni: il letto rinvenuto nello scavo della Casa del mobilio 
carbonizzato non è mai stato inventariato.' 

Bed, vindplaats onbekend; 16-5-1933: 'Nella Casa non ancora enumerata accennata il 12. Maggio corr. mese 
in un ambiente al piano superiore è stato raccolto: bronzo: candelabro alto m. 1.25 (E 1087) ... Nello stesso 
ambiente vi è un letto di legno carbonizzato. E' lungo m. 2 e largo m. 1.15 ed alto m. 0.45. Le lettiere sono 
policrómate rosse con disegno di greca e quadrati.' 
18-5-1933 'Nel piano superiore dell'ambiente ove il giorno 16 cm. fu sterrato il letto è stato raccolto: 
bronzo: candelabro (E 1089); terracotta: fruttiera (E 1090); terracotta: piccolo vaso (E 1091); terracotta 
anforetta (E 1092).' 

Beddepoten; Casa di Nettuno ed Anfitrite (V 6-7), triclinium 7 (cat.nr. 8); 9-6-1933: 'Nell'ambiente № 7 
della Casa № 6, posto sul 4° Cardine, lato est, si sono raccolti dei frammenti di letto di bronzo. I piedi, uno 
è quasi intero e l'altro è ridotto in minuti pezzi sono alti m. 0.30 ed i traversoni laterali che erano riempiti di 
legno misurano m. 0.04 di larghezza, m. 0.03 di altezza e m. 0.004 di spessore. Pochissimi frammenti di 
questi ultimi se ne sono raccolti.' 

Appliek van een fulcrum; vermoedelijk Insula V 26; 27-7-1933: 'Continua la sistemazione delle scarpate sul 
Vo Cardine, lato nord. Nel Vano № 8 del suddetto cardine, lato ovest a m. 0.50 dalla soglia ed a m. 1.24 
dalla parete sud sul pavimento è stato raccolto: bronzo: spalliera di letto a forma di cavallo (E 1118); terra
cotta: fittile panciuto (E 1119).' 
Libr. trov. no. E 1118, p. 935-936; data 27-7-33; Cardo V dell'lns. Or. II Casa 8; Descrizione: Bronzo. 
Spalliera di letto a forma di cavallo. E' lungo m. 0,28. La testa misura m. 0,08 χ 0,05.' 
Scheda no. E 1118: 'Provenienza: Cardo V Superiore, Ins. Or. II, bottega no. 8. Stato: integro. Dimensioni: 
Lunghezza mass. m. 195; Larghezza base m. 0,098; Altezza mass. m. 0,115. Descrizione: Bronzo - Applique 
di letto ad altorilievo con protome equina. Testa finemente modellata con un'abbondante e mossa criniera. 
Provenienza: Casa № 8 Ins. Or. Π Cardo V. Lungh. Mass. m. 0,195, Largh. base m. 0.098 Alt. max. m. 
0,115; Stato: integro. E' lunga m. 0.28, la testa misura m. 0.08 χ 0.05. La criniera è arruffata e la bocca è 
socchiusa.'901 

Kast; vermoedelijk V 27; 2-11-1933: 'Sul piano superiore della Casa № 7, posta sul Ve Cardine, lato ovest, 
in un ambiente non ancora numerato, perché in corso di sterro, in una cassa di legno mal conservata, larga 
m. 0.45, alta m. 0.80 e profonda m. 0.40 vi erano i seguenti oggetti: vetro: ariballo (E 1152); vetro: bottiglia 
(E 1153); terracotta grezza: urceo (E 1154); id. (E 1155); terracotta: pentola (E 1156); id. (E 1157); terra
cotta: bicchiere (E 1158); id. (E 1159); id. (E 1160); terracotta: fittile (E 1161); bronzo: mortaio per pestare 
conserve (E 1162); vetro: unguentario (E 1163); pasta vitrea colorata: no. 20 astragali (E 1164); pasta vitrea 
colorata: no. 22 coralli (E 1165); osso nero: no. 2 dati (E 1166); frutta: no. 10 sorbe (E 1167); bucchero: 
piatto (E 1168). La cassa era a m. 1.95 di altezza dal pavimento, a m. 1.25 dal pilastro sud di un pozzo di 
luce ed a m. 2.37 dalla parete est. Le parti della Cassa erano dello spessore di m. 0.023 e le tavolette di ogni 
scomparto, dato che ne aveva due, erano dello spessore m. 0.021.' 

Bed (fragment); Casa dell'atrio corinzio (V 30), vertrek 11; 16-11-1933: 'Nel tablino № 11, della Casa № 4, 
V Cardine, lato ovest, aderente alla parete ovest, a m. 1.30 da quella nord vi è un avanzo di letto carboniz
zato. La sua lunghezza è di m. 2.05 e la lettiera è alta m. 0.60. Il traversone è dello spessore di m. 0.07 χ 
0.09 - Sia la larghezza che la parte centrale non è possibile segnarla perché il tutto era attraversato da due 

Het stuk wordt ook genoemd door Boube-Piccot (1975, 374 nr 79) en Faust (1989, 174 Kat 130) Beide auteurs geven ten 
onrechte als vindplaats de Insula Onentahs II 8 aan 
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cunicoli.' 
Het vertrek komt terug in de Descrizione di Ambienti. Hierin worden de resten van drie bedden genoemd: 
'Ambiente N. 11. Tiene due vani, il più grande misura m. 2.17 di larghezza e m. 2.75 di altezza ... E' il più 
largo ambiente della casa e serviva come triclinio perché in esso furono sterrati avanzi di tre letti di legno 
carbonizzato ed un candelabro di bronzo posto a piede di un letto.' 

Tafel; Casa dell'atrio corinzio (V 30) (Cat.nr. 18?); in de Descrizione di Ambienti van eind 1933 wordt 
tevens een tafel genoemd. Gli oggetti di maggior rilievo raccolti sono: un tavolo di marmo, uno di legno, ...' 

Appliek van een fulcrum; Casa della gemma {Insula Orientalis I 1), eerste verdieping; 27-2-1934: 'In un 
ambiente del piano superiore appartenente alla Casa posta all'estremità sud del Vo Cardine, lato est, a m. 
1.37 dalla parete ovest, a m. 0.82, da quella nord ed a m. 0.27 di altezza dal pavimento è stato raccolto: 
bronzo: campanello di forma rettangolare (E 1213); bronzo: testa di oca che serviva come pomo di letto (E 
1214), tiene una forte incrostazione, misura m. 0.10 di lunghezza.' 
Libr. trov. no. E 1214, p. 961-962: 'Data 27-2-34; Casa all'estremità del 5° Cardine lato est. Bronzo: 
applique.' 
Scheda no. E 1214: 'Applique; Provenienza: Casa della gemma, piano superiore; Cardo V, Ins. Or. I; Dim. 
Largh. max. 10.5; Alt. max. 14.5; spess. max. 6; Stato: integra, incrostata e corrosa. Descr. Applique di 
mobile a collo e testa d'oca.' 

Tafel/ kast-aedicula/ bed/ kist; Casa del sacello di legno (V 31, begane grond, vertrek 2 en eerste verdieping) 
(cat.nr. 29); 2-3-1934: 'Riassunto di lavoro: ... Anche nella Casa № 3 sullo stesso (=V) Cardine lato ovest, 
nell'ambiente № 8, nell'angolo sud-est è stato sterrato un tavolino di legno carbonizzato ed un armadio di 
legno fatto ad ara votiva in alto ed una cassa con più scomparti nella parte bassa. Molti oggetti vi erano nella 
parte interna e fra essi un bollo di bronzo ed un leone di terra cotta patinato in bronzo con il nome del 
fabbricante. Il nome è greco. Nel piano superiore interno, e precisamente nell'ambiente posto sopra il corri
doio di servizio, sotto ad un letto di legno, vi era una piccola cassetta della stessa materia con molte tavolette 
cerate. Parecchi frammenti se ne sono ricavati.' 

Kast-aedicula; Casa del sacello di legno (V 31, begane grond, vertrek 2); 13-3-1934: 'Casa 3: sopra al pavi
mento a m. 0.45 dalla parete sud ed a m. 1.24 dal vano d'ingresso si è raccolto: bronzo: striglie (E 1223); 
bronzo: forma di pasticceria (E 1224); bronzo: id. (E 1225); vetro: coppetta (E 1226); terracotta: coppetta 
(s.n.); bronzo: coppa (E 1227).' 
17-3-1934: 'Nell'ambiente № 8, della casa № 3 posta sul Vo Cardine, insula Meridionale, lato ovest, in un 
armadio di legno, sul ripiano superiore vi erano i seguenti oggetti: vetro: bottiglia (E 1237); vetro: bottiglia 
(E 1238); bronzo: statuetta di Ercole nudo (E 1239); bronzo: bollo (E 1240); terracotta policrómala nera: 
Coppetta (E 1241); terracotta grezza: maschera comica (E 1242).' 
19-3-1934: 'Si è ripigliato il lavoro nella Casa № 3, posta sul Vo Cardine, lato ovest, insula Meridionale, 
ambiente № 8. Nel ripiano inferiore della cassa di legno accennata il giorno 17 cm. si sono raccolti i 
seguenti oggetti: terracotta aretina: lucerna (E 1243); id. (E 1244); id. (E 1245); id. (E 1246); vetro: bottiglia 
(E 1247); vetro: unguentario (E 1248); vetro: bicchiere (E 1249); vetro: unguentario (E 1250); id. (E 1251); 
id. (E 1252); vetro: bicchiere (E 1253); vetro: unguentario (E 1254); vetro: askos (E 1255); terracotta: 
lucerna (E 1256); terracotta aretina: coppetta (E 1257); terracotta: bicchiere (E 1258); marmo bianco: mortaio 
(E 1259); terracotta patinata in bronzo: Leone con basetta (E 1260); osso № sei dati (E 1261); bronzo: 
moneta (E 1262); id. (E 1263); bronzo: parte di anello con il seguente monogramma (E 1264); spalinata di 
calce bianca: fruttiera (E 1265); osso bianco: astragoli № trenta (E 1266); osso nero: astragoli № quaranta 
(E 1267). L' oggetto in legno era fatto a tempietto la parte alta, ed a cassettone quella bassa. Non appena 
restaurata sarà fatta una descrizione minuta e si piglieranno le misure necessarie.' 

Kast; Casa della gemma (Cat.nr. 38); 22-3-1934: 'Nell'ambiente che trovasi a nord del vestibolo della Casa 
posta all'estremità sud, del Vo Cardine, lato est, sulla parete nord, a m. 1.40 di altezza dal pavimento ed a m. 
0.45 dalla parete est, vi è una scansia a muro, chiusa da una piccola porticina di legno dello spessore di m. 
0.011. La scansia misura m. 0.60 di altezza, m. 0.46 di larghezza e m. 0.20 di profondità. Nell'interno vi 
erano i seguenti oggetti: vetro: ariballo (E 1270); vetro: unguentario (E 1271); terracotta: brocchetta panciuta 
e ansa costolata (E 1272); bronzo: scatolino a forma rettangolare, lungo m. 0.05 largo m. 0.03 ed alto m. 
0.02. Nell'interno vi sono 20 astragali (E 1273); bronzo: patina (E 1274).' 
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Het vertrek wordt ook beschreven in de Descrizione di Ambienti van de Casa della gemma: Ambiente № 3 
... (2.85 χ 3.40 m.) ... Sulla parete nord a m. 1.40 di altezza dal pavimento ed a m. 0.45 dalla parete est vi è 
un armadiolo a muro. - Esso era chiuso da una porticina di legno carbonizzato dello spessore di m. 0.011. 
L'armadiolo misura m. 0.60 di altezza, m. 0.20 di profondità e m. 0.46 di larghezza. Nell'interno vi erano 
oggetti di vetro, terracotta e bronzo.' 

Bed, kistje, bank; Casa del sacello di legno (V 31), eerste verdieping (cat.nr. 24); 31-3-1934: 'Sul piano 
superiore della Casa № 3 sul Vo Cardine, lato ovest, in una cassetta di legno situata sotto al letto si sono 
raccolti parecchi frammenti di tavolette cerate per trittici, tutte scritte.' 
4-4-1934: 'Anche oggi si sono smontate alcune tavolette ma parte conservano ancora l'iscrizione ed altre 
nulla.' 
13-4-1934: 'Sul piano superiore intemo della Casa № 3, posta sul Vo Cardine, lato ovest, nell'ambiente ove 
vi sono le tavolette cerate, al lato nord, del letto aderente alla parete ovest è stato sterrato un sedile di legno 
carbonizzato. E' lungo m. 1.40, largo m. 0.54, spessore del legno m. 0.07, alto m. 0.45. I due piedi distano 
all'estremità m. 0.32. E' ben conservato.' 
19-4-1934: 'Si sono smontate le tavolette cerate accennate il giorno 31-3-1934.' 

De vondsten uit de Casa del sacello di legno (V 31) komt eveneens terug in de Descrizione di Ambienti die 
van dit huis is gemaakt: 'Nell'ambiente № 4 fu sterrato un armadio-larario anche di legno contenente 
oggetti. L'ambiente № 4 è a forma quadrata e misura m. 2.80 per lato. Il vano misura m. 0.935 di larghezza 
per m. 2.56 di altezza. La soglia manca. I pilastri sono di blocchi di tufo. E' un cubicolo dato che nell'inter
no furono sterrati avanzi di letto di legno e un armadio larario anche di legno. ... Nell'angolo sud-est fu 
sterrato un armadio-larario di legno. La parte alta serviva come arario e quella bassa come armadio - Il tutto 
è alto m. 1.70, m. 0.54 di profondità e m. 0.67 di larghezza - L'ara è alta m. 0.68 per m. 0.63 di larghezza e 
m. 0.51 di profondità. Nella parte anteriore vi sono due colonne corinzie di legno dell'altezza di m. 0.48 -
Esse poggiano sopra una base alta m. 0.14 - Sopra le colonne vi è la tavola dello spessore di m. 0.03. A m. 
0.16 di profondità dal fusto delle colonne vi sono le quattro porticine dell'Arario. Le due estreme sono fisse 
mentre quelle centrali si aprono e girano a mezzo di cerniere di osso poste l'una sull'altra. Ogni porticina è 
larga m. 0.13 alta m. 0.48 e dello spessore di m. 0.028 - Il battente è diviso in due riquadri - Quello superio
re è di m. 0.12 di altezza per m. 0.05 di larghezza e m. 0.23 di altezza per 0.055 di larghezza quello 
inferiore. I pannelli sono chiusi da cornice - Le parti laterali sono di un sol pezzo, ma divise in tre parti a 
mezzo di fascie sovrapposti della larghezza di m. 0.06. Il fondo superiore è dello spessore di m. 0.05 e della 
larghezza di m. 0.60 - Lo zoccolo è alto m. 0.10. L'armadiolo è alto m. 1.01 e largo m. 0.67. Conserva del 
suo una parte del battente sinistro. Le porticine hanno la medesima struttura e decorazione di quella superio
re, ma sono alte m. 0.78, larghe m. 0.15 e dello spessore di m. 0.02. Nella parte interna vi sono due 
scompartì divisi a mezzo di una tavoletta di legno - Sopra essa e nel fondo, furono raccolti tutti gli oggetti 
esposti.' 

Bovenverdieping: 'Ambienti superiori. Quelli esterni non sono stati costruiti, solamente nella parte interna, 
v'è stato costruito uno e precisamente quello ove furono trovate le tre casse, due con le tavolette cerate e 
l'altra con utensili di vetro e bronzo. Nello stesso ambiente fu sterrato un letto di legno tutto marcito ed un 
sedile anche di legno ma molto ben conservato.' 
Maiuri noemt één kist (1958, 255): 'Ma che l'ultimo proprietario della casa non fosse digiuno dell'esercizio 
delle lettere, si può desumere dal fatto che, in un cubicolo del piano superiore, si raccolse un buon numero di 
tabulae ceratae parte custodite in una capsa, parte ammassate sul pavimento sotto il letto del cubicolo.' 

Rek; Casa della gemma {Insula Orientalis I 1), vertrek 3; 22-4-1934: 'Nell'ambiente № 8, della Casa № 1 
posta all'estremità sud, del Vo Cardine lato est, nell'angolo sud-est vi è una scansia a muro, alta m. 1.75 e 
della larghezza di m. 0.45. Doveva avere più scomparti fatti di tavolette di legno sostenute da chiodi di 
bronzo. In questo ambiente si è raccolto: terracotta: anforetta (E 1295).' 
23-4-1934: 'terracotta: coppa [geen inv.nr.].' 
30-4-1934: 'A giudicare da una discreta quantità di chiodi sulle pareti e da un'apertura alta m. 1.75, larga m. 
0.45 e profonda m. 0.30 fatta nell'angolo sud-est dell'ambiente e da alcune tavolette poste a modo di scansie, 
10 ambiente doveva servire come ripostiglio (4.45 χ 2.50 m.) ... Sulla parete sud vi è un finestrino largo m. 
0.53 che pigliava la luce dal giardino.' 
Het vertrek wordt ook beschreven in de Descrizione di Ambienti van de Casa della Gemma: Ambiente № 8. 
11 suddetto ambiente è posto a sud dell'atrio e misura m. 4.45 di lunghezza per m. 2.50 di larghezza. ... 
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Nell'angolo sud-est vi è un armadio a muro alto m. 1.75 e della larghezza di m. 0.45 e profondo m. 0.30. 
Doveva avere più scomparti fatti con tavolette di legno e sostenute da chiodi di bronzo. Anche nella parete 
vi erano chiodi ciò fa supporre che l'ambiente in parola era un ripostiglio, dato anche la vicinanza della 
cucina ...' 

Aanwijzing voor bed; 'Casa del rilievo di Telefo (Insula Orientalis I 2-3), vertrek 3; 6-9-1934: 'L'Ambiente 
№ 6 è a sud del tablino. Misura m. 3.20 di lunghezza per m. 2.90 di larghezza. ... Sulla parete nord, 
estremità est, vi è l'incavo di un letto. L'incavo è alto m. 0.90, largo m. 0.70 e profondo m. 0.10.' 

Kist; Casa di M. Pilus Primigenius Granianus (Insula Orientalis I la); 14-1-1935: 'Nello scantinato posto 
sotto al pavimento dell'ambiente № 18 appartenente alla Casa № 1, estremità sud del Vo Cardine, lato est, 
tra i pilastri di un vano di comunicazione a m. 0.80 di altezza dal pavimento a m. 0.35 dalla soglia ed a m. 
0.42 dal pilastro est è stato sterrata una cassa di legno carbonizzato completamente schiacciato tanto da non 
poter prendere le misure e nell'interno vi erano i seguenti oggetti: corniola con testa femminile (E 1323); 
pietra dura con testa di Diana (E 1324); vetro: coppetta (E 1325); id. (E 1326); vetro: unguentario (E 1327); 
id. (E 1328); vetro: coppetta (E 1329); frutto di mare: piccola tofa (E 1330); bronzo: timbro (E 1331).' 
15-1-1935: 'Anche oggi nel medesimo sito ove era la cassa di legno è stato raccolto: bronzo: moneta 
(E 1332); id. (E 1333).' 

'Casa di M. Pilus Primigenius Granianus, Insula Orientalis I la, riassunto ... Anche nello scantinato posto 
sotto all'ambiente № 18 della Casa № 1, in una cassa di legno carbonizzato furono raccolti molti oggetti. I 
più notevoli sono una corniola e una pietra dura.' 
In de Descrizione di Ambienti komt de vondst eveneens voor: 'In un ambiente sottostante fu sterrata una 
cassa di legno carbonizzato ed in essa fu trovata una gemma. Da questo trovamento fu dato il nome della 
Casa.' 
De kist wordt nogmaals genoemd door Maiuri (1958, 344)'Durante lo scavo, nel vano di comunicazione fra 
l'alcova e il vestibolo, si rinvenne, sollevata a m. 0,80 dal pavimento, una cassa di legno che il torrente 
fangoso, precipitando dall'alto, aveva sollevato, capovolto e sfondato da uno dei lati. Vi si rinvennero 
all'interno 3 coppe e 2 balsamari di vetro discretamente conservati, una bella corniola con ritratto femminile 
in rilievo, un'altra più piccola corniola con figura di Diana, una conchiglia marina usata per buccina e, 
infine, un sigillo in bronzo con l'iscrizione, come di consueto, retrograda.' 

Bed; Casa della gemma, Insula Orientalis I 1; 11-2-1935: 'Si è ripigliato il lavoro sia negli ambienti terranei 
della Casa № 1 e sia nella Casa № 2 poste amendue sud del Vo Cardine, lato est. Negli ambienti della prima 
Casa si va sterrando un letto di legno carbonizzato con piedi di ferro. - E' lungo m. 1.95 ed alto m. 0.35. La 
larghezza non si può segnare per il momento perché non del tutto posto alla luce.' 

Kistje; Casa del rilievo di Telefo (Insula Orientalis I 2), tuin; 4-1935: '(riassunto) ... Una quantità di minuti 
pezzi di vetro a forma varia furono trovati in un piccolo cassetto di legno nel terreno alto del giardino. Essi 
formano una collana. Non manca qualche oggettino di ambra.' 
15-5-1935: 'Al lato nord del giardino del rilievo di Oreste a m. 3.70 di altezza ed a m. 4.20 della parete 
ovest in una piccola cassetta di legno carbonizzato, lunga m. 0.25 alta m. 0.15 e dello spessore di m. 0.015 
vi erano: vetro: coralli e piccoli oggetti di forme diverse № 110 (E 1358).' 

Bed; Insula Orientalis II 10 (Cat.nr. 13); 6-6-1936: 'Sul solaio del piano terraneo della Casa N. 10 posta sul 
5° Cardine seconda insula orientalis si è raccolto: bronzo: piccolo candelabro (E 1513); vetro: bottiglia 
(E 1514).' 
8-6-1936: 'terracotta tipo aretino: lucerna (E 1515); terracotta: lucerna (E 1516); terracotta: lucerna (E 1517); 
terracotta: lucerna (E 1518); vetro: bottiglia (E 1519).' 
10-6-1936: 'vetro: bottiglia (E 1520); bronzo: lucerna (E 1521); terracotta: bicchiere (E 1522); bronzo: patera 
(E 1523).' 
Insula Orientalis II 10, vertrek a (Cat.nr. 13); 22-6-1936: 'Nell'ambiente N. 2 della casa 10 posto sul 5° 
cardine seconda insula orientale, a m. 1.25 dalla parete est e a r n . 0.80 da quella nord sul pavimento vi è 
raccolto: bronzo: casserola (E 1548); bronzo: 2 strigili (E 1549); terracotta: urceo (E 1550).' 
30-6-1936: 'bronzo: casserola (E 1564); bronzo: coppa (E 1565).' 
3-7-1936: 'Sul pavimento dell'ambiente № 2, appartenente alla Casa № 10, posta sul Vo Cardine, II insula 
orientale, a m. 2.70 dal vano di comunicazione, e a r n . 0.15 dalla parete nord, si è sterrata una piccola cassa 
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completamente rotta, e conteneva nell'interno quanto segue: bronzo: moneta (E 1569); bronzo: moneta 
(E 1570); argento: 30 monete (E 1571); vetro: disco ovale (E 1572); comióla con intaglio (E 1573); corniola 
(E 1574); osso: 3 dati (E 1575); vetro: 4 unguentari (E 1576).' 
4-7-1936: 'Nello stesso ambiente di ieri si è sterrato: terracotta: lucerna (E 1577); id. (E 1578); aretina: 
lucerna (E 1579).' 
5-7-1936: 'Si lavora nella casa 10 e 11 poste amendue sul 5° cardine seconda insula orientale. Nella prima 
casa a m. 0.50 di altezza dal pavimento a m. 0.82 dalla parete sud e a 2.84 da quella est si è raccolto: 
marmo bianco alabastro: tavolo alto m. 1.05. Manca la base. Il piede è di marmo bianco ridotto in più pezzi, 
cui nessuno vi manca. Il tavolo è di alabastro largo m. 0.63 lungo m. 0.95 e dello spessore di m. 0.04. E' 
ridotto in più pezzi, ma è completo. Sulla faccia anteriore vi è attaccato una testa di Dioniso di marmo 
bianco dell'altezza di m. 0.16. La testa è adorna di pampani con grossi grappoli di uva. - E' ben conservata, 
e la scultura è di discreta fattura - Il tavolo appartiene al piano superiore (E 1580). Ferro: roncola (E 1581).' 
6-7-1936: 'Nella Casa № 10 5° Cardine seconda insula orientale sul pavimento si sono raccolti i seguenti 
oggetti: corniola con intaglio (E 1582); id. (E 1583); id. (E 1584); id. (E 1585); osso: disco forato con 
incisione di testa di sileno (E 1586); pasta vitrea: carneo (E 1587); argento: utensile (E 1588); argento: 
utensile (E 1589); argento: ornamento di mobile. E' del diametro di m. 0.02 (E 1590); argento: stiletto 
(E 1591); bronzo: patera (E 1592); materiale diverso: pezzi 140 (collana) (E 1593).' 
7-7-1936: 'Anche oggi sul battuto del piano terreno della casa ieri accennata vi è raccolto: diaspro (E 1594); 
pasta vitrea: carneo (E 1595); pasta vitrea (E 1596); ametisto (E 1597); vetro: bottiglia (E 1598); terracotta: 
vasettino (E 1599).' 
8-7-1936: 'Sul pavimento del piano terraneo: bronzo: anfora (E 1602); bronzo: uncinetto per lavorare reti 
(E 1603); bronzo: bacinella (E 1604); bronzo: 2 pinze (E 1605); bronzo: casserola (E 1606); bronzo: piatto 
(E 1607); bronzo: casserola (E 1608); vetro: 3 unguentari (E 1609); terracotta: urceo (E 1610); terracotta: 
lucerna (E 1611); agato: intaglio (E 1612).' 
10-7-1936: 'Si sono raccolti i sottoseguenti oggetti nello stesso ambiente e casa di ieri: terracotta: lucerna 
(E 1613); bronzo: oenochoe (E 1614); terracotta: anforetta (E 1615).' 
12-7-1936: 'bronzo: lampada (E 1616); marmo bianco: erma di Bacco (E 1617).' 
14-7-1936: 'bronzo: candelabro m. 1.23 (E 1618).' 
17-7-1936: 'A m. 0.80 di alt. a 0.35 dalla parete ovest e a 2.70 da quella nord: tufo: ara votiva (E 1619); 
terracotta: lucerna (E 1620); terracotta: lucerna (E 1621); bronzo: campanello (E 1622).' 
18-7-1936: 'vetro: bottiglia (E 1624).' 
20-7-1936: 'agata: intaglio (E 1632); alabastro: vasettino (E 1633); bronzo: moneta (E 1634); vetro (E 1635); 
terracotta: bruciaprofumo (E 1636); terracotta: lucerna (E 1637); id. (E 1638); terracotta: piatto (E 1639).' 
21-7-1936: 'Nella stessa casa accennata ieri presso l'angolo sud-ovest dell'ambiente 2 sul pavimento si è 
sterrato: terracotta: lucerna (E 1640); id. (E 1641); id. (E 1642); madreperla (E 1643); piattino (E 1644).' 
28-7-1936: 'Nella Casa 10, nell'ambiente posto a valle di quello ove furono trovate le corniole si è sterrato: 
marmo: ritratto di uomo (E 1645).' 
7-10-1936: 'Nella casa N. 10, ambiente 2, sul pavimento, a m. 0.85 dal vano d'ingresso e a r n . 0.40 dalla 
parete nord si è raccolto: T.C. Lucerna (E 1694).' 
8-10-1936: 'Nel medesimo ambiente e casa ieri accennata si è sterrato un letto di legno carbonizzato. E' a m. 
0.70 di altezza del pavimento - Esso fu sollevato dalla lava entrata dal vano d'ingresso. E' lungo m. 1.92 per 
m. 1.05 di larghezza. Le spalliere sono alte m. 0.60 per m. 0.02 di spessore, esse sono impellicciate con 
intarsio. I traversoni principali sono larghi m. 0.13 e m. 0.06 di spessore. I piedi sono torniti. Sul pavimento 
vi era uno scheletro di un giovanotto che a giudicare dallo scheletro poteva avere una quindicina di anni. La 
testa penetrava sotto il letto per circa una trentina di centimetri. Lo scheletro era da nord-ovest a sud-est.' 

Twee bedden; Insula Orientalis II 9, retrobottega (Cat.nr. 12); 9-12-1936: 'Nella casa 9 ambiente N. 2 a m. 
1.35 di altezza dal pavimento e a r n . 1.04 dalla parete ovest e a 0.82 da quella nord nel terreno duro si è 
sterrato: bronzo: lucerna (E 1722); legno: rocchetto per avvolgere filo (E 1723); terracotta: urceo (E 1724); 
vetro: unguentario (E 1725); terracotta: piattino (E 1726).' 
21-12-1936: 'Nell'ambiente 2 della casa a m. 0.70 di altezza dal pavimento si è sterrato un letto di legno 
carbonizzato ridotto in minuti pezzi. Dai frammenti raccolti si osserva che aveva la forma di tutti quelli già 
posti alla luce.' 
23-12-1936: 'Nell'ambiente N. 2 della casa 9 si sta sterrando un secondo letto di legno. Mancano moltissimi 
pezzi. Le misure saranno segnate a sterro ultimato.' 
28-12-1936: 'A m. 0.75 dal letto e a r n . 0.40 dalla parete ovest sul pavimento si è sterrato: terracotta: vaset-
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tino (E 1728).' 
29-12-1936: 'A 0.85 dalla par. N. e a 1.25 da quella est: bronzo: moneta (E 1729).' 
Eerder waren in dit vertrek al meer vondsten gedaan: 13-2-1936: 'Nell'ambiente 2 della casa 9 posto sul 5° 
cardine 2° insula orientalis vi sono moltissime anfore sia sul solario del piano superiore che a quello 
inferiore, ma esse sono quasi tutte ridotte in minuti pezzi da non potersi raccogliere e restaurare. Dette anfore 
servivano per conservare olio, vino ed altro occorente al termopolio posto nell'ambiente precedente.' 

Amfoorrek: Insula Orientalis II 9, bottega (Cat.nr. 33); 31-12-1936: '... Sulla parete est all'altezza 
dell'architrave vi erano delle scansie di legno per conservare le anfore simili a quelle che si trovano nella 
casa d'Anfitrite posta sul 4° cardine lato orientale.' 

Bed (fragment), kist; V 19-22, eerste verdieping; 23-8-1937: 'Frammento di letto di legno carbonizzato è 
stato posto alla luce. Non è possibile conservarlo dato la sua poco consistenza.' 
1-9-1937: 'In un ambiente del piano superiore di una casa che ha l'ingresso, non ancora sterrata e perciò non 
numerata, sul Decumano Massimo, in una cassa di legno carbonizzata completamente distrutta, vi era quanto 
segue: bronzo: statuetta di Venere (E 1746); vetro: oggetto a forma di olla (E 1747); terracotta: bicchiere 
(E 1748); id. (E 1749); terracotta: urceo (E 1750); terracotta: anforetta (E 1751); vetro: 5 unguentari 
(E 1752); oro: nastrino (E 1753); argento: anello (E 1754); corniola (E 1755); argento: ciondoli 2 (E 1756); 
osso nero: 3 dati (E 1757); vetro: coralle N. 36 (E 1758); osso nero: tessere a forma di maialetto (E 1759); 
osso bianco: astragoli N. 28 (E 1760); osso nero: astragoli N. 25 (E 1761).' 

Bed, kist; V 19-22, eerste verdieping (V 22, vertrek D, Cat.nr. 9); 3-9-1937: 'In un ambiente posto al primo 
piano di una casa in corso di sterro, vi è parte di un letto di legno carbonizzato. E' posto da est ad ovest - A 
sterro ultimato saranno segnate le varie misure.' 
6-9-1937: 'Nello stesso ambiente accennato il primo corrente mese, e precisamente in quello ove furono 
raccolti vari oggetti, sul pavimento si è sterrato: pietra duro: corniola (E 1762); id. (E 1763); id. (E 1764); 
id. (E 1765); id. (E 1766); id. (E 1767); id. (E 1768).' 
8-9-1937: 'Parecchi frammenti di legno carbonizzato si sterrano. Pare che fra essi vi sia un piede di sedile.' 
1-10-1937: 'In un ambiente del primo piano della casa N. 24 Decumano Massimo insula V estremità lato est 
a m. 0.95 di altezza dal pavimento nell'angolo nord-ovest, in una cassa di legno carbonizzato completamente 
rotto vi sono molte tavolette cerate (E 1773); bronzo: bollo.' 
4-10-1937: 'Le tavolette sono di formato piccolo e grande. Le piccole erano poste in senso verticale e 
poggiavano sopra un palchetto di legno inchiodato nella parete ovest, le grandi erano conservate in una cassa 
di legno che era ferrata. La cassa era abbattuta da 1 m. a nord. Dato che l'oggetto in parola era m. 0.80 di 
altezza dal pavimento è da supporsi о che doveva stare al piano superiore о che sia portata nell'ambiente 
dalla corrente di fango - Il numero delle tavolette è di circa 80.' 
3-11-1937: 'Nell'ambiente del piano superiore della casa 24 posta nel Decumano Massimo insula V, e cioè 
in quello ove furono sterrate le tavolette cerate, è stata trovata un'altra cassetta di legno carbonizzato nello 
stesso sito del primo, angolo nord-ovest - Essa contiene altre tavolette.' 
5-11-1937: 'La seconda cassetta sterrata nell'ambiente del piano superiore è a forma ovale lunga m. 0.50 
diametro m. 0.32 e dello spessore di m. 0.55. Conteneva internamente: legno: trittici 6 (E 1778bis).' 
6-11-1937: 'Una terza cassetta di legno carbonizzato dell'altezza di m. 0.45, m. 0.45 di larghezza e m. 0.68 
di lunghezza contenenti anche tavolette è in corso di sterro. Essa trovasi nell'angolo nord-ovest dello stesso 
ambiente delle altre.' 
Libr. trov. no. E 1773, p. 23-24: 'Data 1-10-37; Piano inf. 24 Decumano Massimo (Casa del Bicentenario); 
Legno, trittici: 14 Trittici (Napoli).' 
Libr. trov. no. E 1778 bis, p. 25-26 'Data 5-11-1937; Legno Tavolette trittici 6 (Napoli).' 
De vertrekken op de eerste verdieping van V 22 komen ook voor in de Descrizione di Ambienti: 'Solamente 
due stanze del piano superiore sono degno di rilievo, delle altre non esiste nessuno traccio di muratura. La 
prima è quella posta sulla casa 24, ambiente 4 e misura m. 3.13 χ 3.13. ... A m. 0.94 di altezza dal 
pavimento nella parete nord vi è un finestrino largo m. 1.15 χ 1.05. ... In questo ambiente nell'angolo nord
ovest sul pavimento si sterrarono due casse di legno contenente tavolette cerate. Presso la parete sud un 
bellissimo letto anche di legno. E' anche raccolto il bollo seguente ... Il secondo ambiente è largo m. 1.78 e 
lungo m. 3.10 ... Doveva essere un ripostiglio dato che furono sterrate varie mensole di legno presso la 
parete sud ... Parecchi oggetti furono sterrati sia al piano superiore che a quello inferiore.' 
De kist wordt nogmaals genoemd door Maiuri (1958, 480, nota 234): 'Nel cubicolo D, entro una cassetta 
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lignea, si rinvenne un buon numero di tabulae ceratae.' 
15-11-1937: 'La cassetta di legno descritta il giorno 6 corrente mese, oggi è stato rotto - Essa conteneva: 
legno: tavolette per trittici circa 150 (E 1798).' 
Libr. trov. no. E 1798, p. 27-28: 'Data 15-11-1937; Casa del bicentenario, Casa №. 25; Decumano Massimo. 
Ins. V Piano Superiore. Legno, Tavolette per trittici 150 circa, parte scritte e parte rovinate (Napoli).' 
16-11-1937: 'In un ambiente del piano superiore della Casa № 24 Decumano Massimo insula V, presso il 
letto si è sterrato: terracotta: lucerna (E 1799).' 

Bed; Bottega V 20, begane grond, retrobottega; niet in de opgravingsverslagen, maar wel in de Descrizione 
di Ambienti staat met betrekking tot deze winkel: '... Si nota nella parete est un incavo di letto largo m. 2.77 
e alto m. 1.02. Poiché tra il primo e il secondo ambiente non vi era nessun muro di separazione, e dato che 
sulla parete est all'altezza di m. 2.37 dal pavimento si nota in un'alveola traccia di travo carbonizzato ciò fa 
supporre che doveva starci una separazione di legno e tanto per impedire ai passanti di guardare nell'interno. 
La forma molto sviluppata del letto c'indica che poteva servire per coloro che sostavano per mangiare о bere 
seduti.' 

Kast; Casa del bicentenario, bottega V 17, eerste verdieping (Cat.nr. 37); 8-11-1937: 'Nell'angolo nord-ovest 
della cucina (casa 25) vi è una grande cassa di legno carbonizzato. Manca una parte del battente sinistro.' 
11-11-1937: 'La cassa di legno nella parte interna era formata di tre scomparti. In essa vi erano i seguenti 
oggetti: terracotta aretina: coppetta (E 1786); terracotta: urceo (E 1787); terracotta policromata nera: vasettino 
(E 1788); terracotta: urceo (E 1789); id. (E 1790); terracotta: pentola (E 1791).' 
12-11-1937: 'Si è ripreso lo sterro della cassa. Dall'interno sono stati estratti gli altri seguenti oggetti: terra
cotta: anforetta (E 1792); terracotta: urceo (E 1793); id. (E 1794); terracotta: bicchiere (E 1795); terracotta: 
utensile di cucina (E 1796); terracotta arretina: coppetta (E 1797).' 

Kast; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping, vertrek A (Cat.nr. 39); 28-1-1938: 'In un ambiente del 
piano superiore e precisamente quello adoperato come ripostiglio, sulla parete ovest, sopra lo stucco a fondo 
bianco vi è incisa una croce ... Sul pavimento sotto la croce vi è una cassa о ara votiva di legno carbonizzato 
non ancora sterrata.' 
29-1-1938: 'Nell'ambiente della croce, si è sterrato: bronzo: casserola (E 1868).' 
1-2-1938: 'Nell'ambiente della croce, aderente alla parete sud e a m. 0.75 da quella est si è sterrato: terra
cotta policromata nera: Piatto (E 1870).' 
3-2-1938: 'Si è sterrato la cassa о ara votiva che trovasi nell'ambiente della croce. Misura m. 1.10 di altezza 
la parte posteriore, mentre quella anteriore è di m. 0.92 dato che è fatta a piano inclinato. Le fiancate sono 
alte m. 0.64 e la larghezza è di m. 0.62. La pretella che trovasi avanti è di m. 0.24 di altezza, m. 0.45 di 
larghezza e m. 0.87 di lunghezza. L'apertura della porticina è a forma quadrata e misura m. 0.30 χ 0.30. 
Sono trovati piccoli fichi.' 
8-2-1938: 'Oggi si è aperto la cassa о erario di legno. In essa vi erano i seguenti oggetti: nel secondo 
scomparto ricominciando a contare da quello superiore conteneva: terracotta: lucerna (E 1875); id. (E 1876); 
osso: dato (E 1877). Nel terzo scomparto vi era una forma di fango somigliante ad un bicchiere. Pochissimo 
legno conservavano le faccie.' 

Kast; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping (tweede vertrek na 6); 10-2-1938: 'In un ambiente del 
piano superiore che tiene le pareti coperte di stucco bianco con medaglioni, nell'angolo nord-est vi è una 
cassa di legno carbonizzato. A scavo ultimato saranno segnate le misure.' 
18-3-1938: 'La cassa di legno carbonizzato scavato il 10-2 u.s. è alta m. 1.04, larga 0.55 e profonda m. 0.40. 
Essa conteneva: vetro: bottiglia (E 1896); pasta vitrea: corniola (E 1897); terracotta: fittello? (E 1898); 
terracotta: vaso per cucina (E 1899).' Deze twee passages van 10-2-1938 en 18-3-1938 worden door Falanga 
(1981, 84) geciteerd. 

Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping; 30-3-1938: 'Oggi è stata aperta la cassa di legno che fu 
situata il 16 marzo u.s. al piano superiore della casa 27 Decumano Massimo insula V. In essa vi era: bronzo: 
lucerna (E 1911).' 

Kist; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping; 15-3-1938: 'Casa 27 parete sud: ara votiva (0.33 χ 0.31 
χ 0.26 т . ) : statuetta di legno.' 
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tino (E 1728).' 
29-12-1936: 'A 0.85 dalla par. N. e a 1.25 da quella est: bronzo: moneta (E 1729).' 
Eerder waren in dit vertrek al meer vondsten gedaan: 13-2-1936: 'Nell'ambiente 2 della casa 9 posto sul 5° 
cardine 2° insula orientalis vi sono moltissime anfore sia sul solario del piano superiore che a quello 
inferiore, ma esse sono quasi tutte ridotte in minuti pezzi da non potersi raccogliere e restaurare. Dette anfore 
servivano per conservare olio, vino ed altro occorente al termopolio posto nell'ambiente precedente.' 

Amfoorrek: Insula Orientalis II 9, bottega (Cat.nr. 33); 31-12-1936: '... Sulla parete est all'altezza 
dell'architrave vi erano delle scansie di legno per conservare le anfore simili a quelle che si trovano nella 
casa d'Anfitrite posta sul 4° cardine lato orientale.' 

Bed (fragment), kist; V 19-22, eerste verdieping; 23-8-1937: 'Frammento di letto di legno carbonizzato è 
stato posto alla luce. Non è possibile conservarlo dato la sua poco consistenza.' 
1-9-1937: 'In un ambiente del piano superiore di una casa che ha l'ingresso, non ancora sterrata e perciò non 
numerata, sul Decumano Massimo, in una cassa di legno carbonizzata completamente distrutta, vi era quanto 
segue: bronzo: statuetta di Venere (E 1746); vetro: oggetto a forma di olla (E 1747); terracotta: bicchiere 
(E 1748); id. (E 1749); terracotta: urceo (E 1750); terracotta: anforetta (E 1751); vetro: 5 unguentari 
(E 1752); oro: nastrino (E 1753); argento: anello (E 1754); corniola (E 1755); argento: ciondoli 2 (E 1756); 
osso nero: 3 dati (E 1757); vetro: coralle N. 36 (E 1758); osso nero: tessere a forma di maialetto (E 1759); 
osso bianco: astragoli N. 28 (E 1760); osso nero: astragoli N. 25 (E 1761).' 

Bed, kist; V 19-22, eerste verdieping (V 22, vertrek D, Cat.nr. 9); 3-9-1937: 'In un ambiente posto al primo 
piano di una casa in corso di sterro, vi è parte di un letto di legno carbonizzato. E' posto da est ad ovest - A 
sterro ultimato saranno segnate le varie misure.' 
6-9-1937: 'Nello stesso ambiente accennato il primo corrente mese, e precisamente in quello ove furono 
raccolti vari oggetti, sul pavimento si è sterrato: pietro duro: comióla (E 1762); id. (E 1763); id. (E 1764); 
id. (E 1765); id. (E 1766); id. (E 1767); id. (E 1768).' 
8-9-1937: 'Parecchi frammenti di legno carbonizzato si sterrano. Pare che fra essi vi sia un piede di sedile.' 
1-10-1937: 'In un ambiente del primo piano della casa N. 24 Decumano Massimo insula V estremità lato est 
a m. 0.95 di altezza dal pavimento nell'angolo nord-ovest, in una cassa di legno carbonizzato completamente 
rotto vi sono molte tavolette cerate (E 1773); bronzo: bollo.' 
4-10-1937: 'Le tavolette sono di formato piccolo e grande. Le piccole erano poste in senso verticale e 
poggiavano sopra un palchetto di legno inchiodato nella parete ovest, le grandi erano conservate in una cassa 
di legno che era ferrata. La cassa era abbattuta da 1 m. a nord. Dato che l'oggetto in parola era m. 0.80 di 
altezza dal pavimento è da supporsi о che doveva stare al piano superiore о che sia portata nell'ambiente 
dalla corrente di fango - Il numero delle tavolette è di circa 80.' 
3-11-1937: 'Nell'ambiente del piano superiore della casa 24 posta nel Decumano Massimo insula V, e cioè 
in quello ove furono sterrate le tavolette cerate, è stata trovata un'altra cassetta di legno carbonizzato nello 
stesso sito del primo, angolo nord-ovest - Essa contiene altre tavolette.' 
5-11-1937: 'La seconda cassetta sterrata nell'ambiente del piano superiore è a forma ovale lunga m. 0.50 
diametro m. 0.32 e dello spessore di m. 0.55. Conteneva internamente: legno: trittici 6 (E 1778bis).' 
6-11-1937: 'Una terza cassetta di legno carbonizzato dell'altezza di m. 0.45, m. 0.45 di larghezza e m. 0.68 
di lunghezza contenenti anche tavolette è in corso di sterro. Essa trovasi nell'angolo nord-ovest dello stesso 
ambiente delle altre.' 
Libr. trov. no. E 1773, p. 23-24: 'Data 1-10-37; Piano inf. 24 Decumano Massimo (Casa del Bicentenario); 
Legno, trittici: 14 Trittici (Napoli).' 
Libr. trov. no. E 1778 bis, p. 25-26 'Data 5-11-1937; Legno Tavolette trittici 6 (Napoli).' 
De vertrekken op de eerste verdieping van V 22 komen ook voor in de Descrizione di Ambienti: 'Solamente 
due stanze del piano superiore sono degno di rilievo, delle altre non esiste nessuno traccio di muratura. La 
prima è quella posta sulla casa 24, ambiente 4 e misura m. 3.13 χ 3.13. ... A m. 0.94 di altezza dal 
pavimento nella parete nord vi è un finestrino largo m. 1.15 χ 1.05. ... In questo ambiente nell'angolo nord
ovest sul pavimento si sterrarono due casse di legno contenente tavolette cerate. Presso la parete sud un 
bellissimo letto anche di legno. E' anche raccolto il bollo seguente ... Il secondo ambiente è largo m. 1.78 e 
lungo m. 3.10 ... Doveva essere un ripostiglio dato che furono sterrate varie mensole di legno presso la 
parete sud ... Parecchi oggetti furono sterrati sia al piano superiore che a quello inferiore.' 
De kist wordt nogmaals genoemd door Maiuri (1958, 480, nota 234): 'Nel cubicolo D, entro una cassetta 
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lignea, si rinvenne un buon numero di tabulae ceratae.' 
15-11-1937: 'La cassetta di legno descritta il giorno 6 corrente mese, oggi è stato rotto - Essa conteneva: 
legno: tavolette per trittici circa 150 (E 1798).' 
Libr. trov. no. E 1798, p. 27-28: 'Data 15-11-1937; Casa del bicentenario, Casa №. 25; Decumano Massimo. 
Ins. V Piano Superiore. Legno, Tavolette per trittici 150 circa, parte scritte e parte rovinate (Napoli).' 
16-11-1937: 'In un ambiente del piano superiore della Casa № 24 Decumano Massimo insula V, presso il 
letto si è sterrato: terracotta: lucerna (E 1799).' 

Bed; Bottega V 20, begane grond, retrobottega; niet in de opgravingsverslagen, maar wel in de Descrizione 
di Ambienti staat met betrekking tot deze winkel: '... Si nota nella parete est un incavo di letto largo m. 2.77 
e alto m. 1.02. Poiché tra il primo e il secondo ambiente non vi era nessun muro di separazione, e dato che 
sulla parete est all'altezza di m. 2.37 dal pavimento si nota in un'alveola traccia di travo carbonizzato ciò fa 
supporre che doveva starci una separazione di legno e tanto per impedire ai passanti di guardare nell'interno. 
La forma molto sviluppata del letto c'indica che poteva servire per coloro che sostavano per mangiare о bere 
seduti.' 

Kast; Casa del bicentenario, bottega V 17, eerste verdieping (Cat.nr. 37); 8-11-1937: 'Nell'angolo nord-ovest 
della cucina (casa 25) vi è una grande cassa di legno carbonizzato. Manca una parte del battente sinistro.' 
11-11-1937: 'La cassa di legno nella parte interna era formata di tre scomparti. In essa vi erano i seguenti 
oggetti: terracotta aretina: coppetta (E 1786); terracotta: urceo (E 1787); terracotta policromata nera: vasettino 
(E 1788); terracotta: urceo (E 1789); id. (E 1790); terracotta: pentola (E 1791).' 
12-11-1937: 'Si è ripreso lo sterro della cassa. Dall'interno sono stati estratti gli altri seguenti oggetti: terra
cotta: anforetta (E 1792); terracotta: urceo (E 1793); id. (E 1794); terracotta: bicchiere (E 1795); terracotta: 
utensile di cucina (E 1796); terracotta arretina: coppetta (E 1797).' 

Kast; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping, vertrek A (Cat.nr. 39); 28-1-1938: 'In un ambiente del 
piano superiore e precisamente quello adoperato come ripostiglio, sulla parete ovest, sopra lo stucco a fondo 
bianco vi è incisa una croce ... Sul pavimento sotto la croce vi è una cassa о ara votiva di legno carbonizzato 
non ancora sterrata.' 
29-1-1938: 'Nell'ambiente della croce, si è sterrato: bronzo: casserola (E 1868).' 
1-2-1938: 'Nell'ambiente della croce, aderente alla parete sud e a r n . 0.75 da quella est si è sterrato: terra
cotta policromata nera: Piatto (E 1870).' 
3-2-1938: 'Si è sterrato la cassa о ara votiva che trovasi nell'ambiente della croce. Misura m. 1.10 di altezza 
la parte posteriore, mentre quella anteriore è di m. 0.92 dato che è fatta a piano inclinato. Le fiancate sono 
alte m. 0.64 e la larghezza è di m. 0.62. La pretella che trovasi avanti è di m. 0.24 di altezza, m. 0.45 di 
larghezza e m. 0.87 di lunghezza. L'apertura della porticina è a forma quadrata e misura m. 0.30 χ 0.30. 
Sono trovati piccoli fichi.' 
8-2-1938: 'Oggi si è aperto la cassa о erario di legno. In essa vi erano i seguenti oggetti: nel secondo 
scomparto ricominciando a contare da quello superiore conteneva: terracotta: lucerna (E 1875); id. (E 1876); 
osso: dato (E 1877). Nel terzo scomparto vi era una forma di fango somigliante ad un bicchiere. Pochissimo 
legno conservavano le faccie.' 

Kast; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping (tweede vertrek na 6); 10-2-1938: 'In un ambiente del 
piano superiore che tiene le pareti coperte di stucco bianco con medaglioni, nell'angolo nord-est vi è una 
cassa di legno carbonizzato. A scavo ultimato saranno segnate le misure.' 
18-3-1938: 'La cassa di legno carbonizzato scavato il 10-2 u.s. è alta m. 1.04, larga 0.55 e profonda m. 0.40. 
Essa conteneva: vetro: bottiglia (E 1896); pasta vitrea: corniola (E 1897); terracotta: fittello? (E 1898); 
terracotta: vaso per cucina (E 1899).' Deze twee passages van 10-2-1938 en 18-3-1938 worden door Falanga 
(1981, 84) geciteerd. 

Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping; 30-3-1938: 'Oggi è stata aperta la cassa di legno che fu 
situata il 16 marzo u.s. al piano superiore della casa 27 Decumano Massimo insula V. In essa vi era: bronzo: 
lucerna (E 1911).* 

Kist; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping; 15-3-1938: 'Casa 27 parete sud: ara votiva (0.33 χ 0.31 
χ 0.26 т . ) : statuetta di legno.' 
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tino (E 1728).' 
29-12-1936: 'A 0.85 dalla par. N. e a 1.25 da quella est: bronzo: moneta (E 1729).' 
Eerder waren in dit vertrek al meer vondsten gedaan: 13-2-1936: 'Nell'ambiente 2 della casa 9 posto sul 5° 
cardine 2° insula orientalis vi sono moltissime anfore sia sul solario del piano superiore che a quello 
inferiore, ma esse sono quasi tutte ridotte in minuti pezzi da non potersi raccogliere e restaurare. Dette anfore 
servivano per conservare olio, vino ed altro occorente al termopolio posto nell'ambiente precedente.' 

Amfoorrek: Insula Orientalis II 9, bottega (Cat.nr. 33); 31-12-1936: '... Sulla parete est all'altezza 
dell'architrave vi erano delle scansie di legno per conservare le anfore simili a quelle che si trovano nella 
casa d'Anfitrite posta sul 4° cardine lato orientale.' 

Bed (fragment), kist; V 19-22, eerste verdieping; 23-8-1937: 'Frammento di letto di legno carbonizzato è 
stato posto alla luce. Non è possibile conservarlo dato la sua poco consistenza.' 
1-9-1937: 'In un ambiente del piano superiore di una casa che ha l'ingresso, non ancora sterrata e perciò non 
numerata, sul Decumano Massimo, in una cassa di legno carbonizzata completamente distrutta, vi era quanto 
segue: bronzo: statuetta di Venere (E 1746); vetro: oggetto a forma di olla (E 1747); terracotta: bicchiere 
(E 1748); id. (E 1749); terracotta: urceo (E 1750); terracotta: anforetta (E 1751); vetro: 5 unguentari 
(E 1752); oro: nastrino (E 1753); argento: anello (E 1754); corniola (E 1755); argento: ciondoli 2 (E 1756); 
osso nero: 3 dati (E 1757); vetro: coralle N. 36 (E 1758); osso nero: tessere a forma di maialetto (E 1759); 
osso bianco: astragoli N. 28 (E 1760); osso nero: astragoli N. 25 (E 1761).' 

Bed, kist; V 19-22, eerste verdieping (V 22, vertrek D, Cat.nr. 9); 3-9-1937: 'In un ambiente posto al primo 
piano di una casa in corso di sterro, vi è parte di un Ietto di legno carbonizzato. E' posto da est ad ovest - A 
sterro ultimato saranno segnate le varie misure.' 
6-9-1937: 'Nello stesso ambiente accennato il primo corrente mese, e precisamente in quello ove furono 
raccolti vari oggetti, sul pavimento si è sterrato: pietra duro: corniola (E 1762); id. (E 1763); id. (E 1764); 
id. (E 1765); id. (E 1766); id. (E 1767); id. (E 1768).' 
8-9-1937: 'Parecchi frammenti di legno carbonizzato si sterrano. Pare che fra essi vi sia un piede di sedile.' 
1-10-1937: 'In un ambiente del primo piano della casa N. 24 Decumano Massimo insula V estremità lato est 
a m. 0.95 di altezza dal pavimento nell'angolo nord-ovest, in una cassa di legno carbonizzato completamente 
rotto vi sono molte tavolette cerate (E 1773); bronzo: bollo.' 
4-10-1937: 'Le tavolette sono di formato piccolo e grande. Le piccole erano poste in senso verticale e 
poggiavano sopra un palchetto di legno inchiodato nella parete ovest, le grandi erano conservate in una cassa 
di legno che era ferrata. La cassa era abbattuta da 1 m. a nord. Dato che l'oggetto in parola era m. 0.80 di 
altezza dal pavimento è da supporsi о che doveva stare al piano superiore о che sia portata nell'ambiente 
dalla corrente di fango - Il numero delle tavolette è di circa 80.' 
3-11-1937: 'Nell'ambiente del piano superiore della casa 24 posta nel Decumano Massimo insula V, e cioè 
in quello ove furono sterrate le tavolette cerate, è stata trovata un'altra cassetta di legno carbonizzato nello 
stesso sito del primo, angolo nord-ovest - Essa contiene altre tavolette.' 
5-11-1937: 'La seconda cassetta sterrata nell'ambiente del piano superiore è a forma ovale lunga m. 0.50 
diametro m. 0.32 e dello spessore di m. 0.55. Conteneva internamente: legno: trittici 6 (E 1778bis).' 
6-11-1937: 'Una terza cassetta di legno carbonizzato dell'altezza di m. 0.45, m. 0.45 di larghezza e m. 0.68 
di lunghezza contenenti anche tavolette è in corso di sterro. Essa trovasi nell'angolo nord-ovest dello stesso 
ambiente delle altre.' 
Libr. trov. no. E 1773, p. 23-24: 'Data 1-10-37; Piano inf. 24 Decumano Massimo (Casa del Bicentenario); 
Legno, trittici: 14 Trittici (Napoli).' 
Libr. trov. no. E 1778 bis, p. 25-26 'Data 5-11-1937; Legno Tavolette trittici 6 (Napoli).' 
De vertrekken op de eerste verdieping van V 22 komen ook voor in de Descrizione di Ambienti: 'Solamente 
due stanze del piano superiore sono degno di rilievo, delle altre non esiste nessuno traccio di muratura. La 
prima è quella posta sulla casa 24, ambiente 4 e misura m. 3.13 χ 3.13. ... A m. 0.94 di altezza dal 
pavimento nella parete nord vi è un finestrino largo m. 1.15 χ 1.05. ... In questo ambiente nell'angolo nord
ovest sul pavimento si sterrarono due casse di legno contenente tavolette cerate. Presso la parete sud un 
bellissimo letto anche di legno. E' anche raccolto il bollo seguente ... Il secondo ambiente è largo m. 1.78 e 
lungo m. 3.10 ... Doveva essere un ripostiglio dato che furono sterrate varie mensole di legno presso la 
parete sud ... Parecchi oggetti furono sterrati sia al piano superiore che a quello inferiore.' 
De kist wordt nogmaals genoemd door Maiuri (1958, 480, nota 234): 'Nel cubicolo D, entro una cassetta 
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lignea, si rinvenne un buon numero di tabulae ceratae.' 
15-11-1937: 'La cassetta di legno descritta il giorno 6 corrente mese, oggi è stato rotto - Essa conteneva: 
legno: tavolette per trittici circa 150 (E 1798).' 
Libr. trov. no. E 1798, p. 27-28: 'Data 15-11-1937; Casa del bicentenario, Casa №. 25; Decumano Massimo. 
Ins. V Piano Superiore. Legno, Tavolette per trittici 150 circa, parte scritte e parte rovinate (Napoli).' 
16-11-1937: 'In un ambiente del piano superiore della Casa № 24 Decumano Massimo insula V, presso il 
letto si è sterrato: terracotta: lucerna (E 1799).' 

Bed; Bottega V 20, begane grond, retrobottega; niet in de opgravingsverslagen, maar wel in de Descrizione 
di Ambienti staat met betrekking tot deze winkel: '... Si nota nella parete est un incavo di letto largo m. 2.77 
e alto m. 1.02. Poiché tra il primo e il secondo ambiente non vi era nessun muro di separazione, e dato che 
sulla parete est all'altezza di m. 2.37 dal pavimento si nota in un'alveola traccia di travo carbonizzato ciò fa 
supporre che doveva starci una separazione di legno e tanto per impedire ai passanti di guardare nell'interno. 
La forma molto sviluppata del letto c'indica che poteva servire per coloro che sostavano per mangiare о bere 
seduti.' 

Kast; Casa del bicentenario, bottega V 17, eerste verdieping (Cat.nr. 37); 8-11-1937: 'Nell'angolo nord-ovest 
della cucina (casa 25) vi è una grande cassa di legno carbonizzato. Manca una parte del battente sinistro.' 
11-11-1937: 'La cassa di legno nella parte interna era formata di tre scomparti. In essa vi erano i seguenti 
oggetti: terracotta aretina: coppetta (E 1786); terracotta: urceo (E 1787); terracotta policromata nera: vasettino 
(E 1788); terracotta: urceo (E 1789); id. (E 1790); terracotta: pentola (E 1791).' 
12-11-1937: 'Si è ripreso lo sterro della cassa. Dall'interno sono stati estratti gli altri seguenti oggetti: terra
cotta: anforetta (E 1792); terracotta: urceo (E 1793); id. (E 1794); terracotta: bicchiere (E 1795); terracotta: 
utensile di cucina (E 1796); terracotta arretina: coppetta (E 1797).' 

Kast; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping, vertrek A (Cat.nr. 39); 28-1-1938: 'In un ambiente del 
piano superiore e precisamente quello adoperato come ripostiglio, sulla parete ovest, sopra lo stucco a fondo 
bianco vi è incisa una croce ... Sul pavimento sotto la croce vi è una cassa о ara votiva di legno carbonizzato 
non ancora sterrata.' 
29-1-1938: 'Nell'ambiente della croce, si è sterrato: bronzo: casserola (E 1868).' 
1-2-1938: 'Nell'ambiente della croce, aderente alla parete sud e a r n . 0.75 da quella est si è sterrato: terra
cotta policromata nera: Piatto (E 1870).' 
3-2-1938: 'Si è sterrato la cassa о ara votiva che trovasi nell'ambiente della croce. Misura m. 1.10 di altezza 
la parte posteriore, mentre quella anteriore è di m. 0.92 dato che è fatta a piano inclinato. Le fiancate sono 
alte m. 0.64 e la larghezza è di m. 0.62. La pretella che trovasi avanti è di m. 0.24 di altezza, m. 0.45 di 
larghezza e m. 0.87 di lunghezza. L'apertura della porticina è a forma quadrata e misura m. 0.30 χ 0.30. 
Sono trovati piccoli fichi.' 
8-2-1938: 'Oggi si è aperto la cassa о erario di legno. In essa vi erano i seguenti oggetti: nel secondo 
scomparto ricominciando a contare da quello superiore conteneva: terracotta: lucerna (E 1875); id. (E 1876); 
osso: dato (E 1877). Nel terzo scomparto vi era una forma di fango somigliante ad un bicchiere. Pochissimo 
legno conservavano le faccie.' 

Kast; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping (tweede vertrek na 6); 10-2-1938: 'In un ambiente del 
piano superiore che tiene le pareti coperte di stucco bianco con medaglioni, nell'angolo nord-est vi è una 
cassa di legno carbonizzato. A scavo ultimato saranno segnate le misure.' 
18-3-1938: 'La cassa di legno carbonizzato scavato il 10-2 u.s. è alta m. 1.04, larga 0.55 e profonda m. 0.40. 
Essa conteneva: vetro: bottiglia (E 1896); pasta vitrea: corniola (E 1897); terracotta: fittello? (E 1898); 
terracotta: vaso per cucina (E 1899).' Deze twee passages van 10-2-1938 en 18-3-1938 worden door Falanga 
(1981, 84) geciteerd. 

Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping; 30-3-1938: 'Oggi è stata aperta la cassa di legno che fu 
situata il 16 marzo u.s. al piano superiore della casa 27 Decumano Massimo insula V. In essa vi era: bronzo: 
lucerna (E 1911).' 

Kist; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping; 15-3-1938: 'Casa 27 parete sud: ara votiva (0.33 χ 0.31 
χ 0.26 т . ) : statuetta di legno.' 
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tino (E 1728).' 
29-12-1936: 'A 0.85 dalla par. N. e a 1.25 da quella est: bronzo: moneta (E 1729).' 
Eerder waren in dit vertrek al meer vondsten gedaan: 13-2-1936: 'Nell'ambiente 2 della casa 9 posto sul 5° 
cardine 2° insula orientalis vi sono moltissime anfore sia sul solario del piano superiore che a quello 
inferiore, ma esse sono quasi tutte ridotte in minuti pezzi da non potersi raccogliere e restaurare. Dette anfore 
servivano per conservare olio, vino ed altro occorente al termopolio posto nell'ambiente precedente.' 

Amfoorrek: Insula Orientalis II 9, bottega (Cat.nr. 33); 31-12-1936: '... Sulla parete est all'altezza 
dell'architrave vi erano delle scansie di legno per conservare le anfore simili a quelle che si trovano nella 
casa d'Anfitrite posta sul 4° cardine lato orientale.' 

Bed (fragment), kist; V 19-22, eerste verdieping; 23-8-1937: 'Frammento di letto di legno carbonizzato è 
stato posto alla luce. Non è possibile conservarlo dato la sua poco consistenza.' 
1-9-1937: 'In un ambiente del piano superiore di una casa che ha l'ingresso, non ancora sterrata e perciò non 
numerata, sul Decumano Massimo, in una cassa di legno carbonizzata completamente distrutta, vi era quanto 
segue: bronzo: statuetta di Venere (E 1746); vetro: oggetto a forma di olla (E 1747); terracotta: bicchiere 
(E 1748); id. (E 1749); terracotta: urceo (E 1750); terracotta: anforetta (E 1751); vetro: 5 unguentari 
(E 1752); oro: nastrino (E 1753); argento: anello (E 1754); corniola (E 1755); argento: ciondoli 2 (E 1756); 
osso nero: 3 dati (E 1757); vetro: coralle N. 36 (E 1758); osso nero: tessere a forma di maialetto (E 1759); 
osso bianco: astragoli N. 28 (E 1760); osso nero: astragoli N. 25 (E 1761).' 

Bed, kist; V 19-22, eerste verdieping (V 22, vertrek D, Cat.nr. 9); 3-9-1937: 'In un ambiente posto al primo 
piano di una casa in corso di sterro, vi è parte di un letto di legno carbonizzato. E' posto da est ad ovest - A 
sterro ultimato saranno segnate le varie misure.' 
6-9-1937: 'Nello stesso ambiente accennato il primo corrente mese, e precisamente in quello ove furono 
raccolti vari oggetti, sul pavimento si è sterrato: pietra duro: corniola (E 1762); id. (E 1763); id. (E 1764); 
id. (E 1765); id. (E 1766); id. (E 1767); id. (E 1768).' 
8-9-1937: 'Parecchi frammenti di legno carbonizzato si sterrano. Pare che fra essi vi sia un piede di sedile.' 
1-10-1937: 'In un ambiente del primo piano della casa N. 24 Decumano Massimo insula V estremità lato est 
a m. 0.95 di altezza dal pavimento nell'angolo nord-ovest, in una cassa di legno carbonizzato completamente 
rotto vi sono molte tavolette cerate (E 1773); bronzo: bollo.' 
4-10-1937: 'Le tavolette sono di formato piccolo e grande. Le piccole erano poste in senso verticale e 
poggiavano sopra un palchetto di legno inchiodato nella parete ovest, le grandi erano conservate in una cassa 
di legno che era ferrata. La cassa era abbattuta da 1 m. a nord. Dato che l'oggetto in parola era m. 0.80 di 
altezza dal pavimento è da supporsi о che doveva stare al piano superiore о che sia portata nell'ambiente 
dalla corrente di fango - Il numero delle tavolette è di circa 80.' 
3-11-1937: 'Nell'ambiente del piano superiore della casa 24 posta nel Decumano Massimo insula V, e cioè 
in quello ove furono sterrate le tavolette cerate, è stata trovata un'altra cassetta di legno carbonizzato nello 
stesso sito del primo, angolo nord-ovest - Essa contiene altre tavolette.' 
5-11-1937: 'La seconda cassetta sterrata nell'ambiente del piano superiore è a forma ovale lunga m. 0.50 
diametro m. 0.32 e dello spessore di m. 0.55. Conteneva internamente: legno: trittici 6 (E 1778bis).' 
6-11-1937: 'Una terza cassetta di legno carbonizzato dell'altezza di m. 0.45, m. 0.45 di larghezza e m. 0.68 
di lunghezza contenenti anche tavolette è in corso di sterro. Essa trovasi nell'angolo nord-ovest dello stesso 
ambiente delle altre.' 
Libr. trov. no. E 1773, p. 23-24: 'Data 1-10-37; Piano inf. 24 Decumano Massimo (Casa del Bicentenario); 
Legno, trittici: 14 Trittici (Napoli).' 
Libr. trov. no. E 1778 bis, p. 25-26 'Data 5-11-1937; Legno Tavolette trittici 6 (Napoli).' 
De vertrekken op de eerste verdieping van V 22 komen ook voor in de Descrizione di Ambienti: 'Solamente 
due stanze del piano superiore sono degno di rilievo, delle altre non esiste nessuno traccio di muratura. La 
prima è quella posta sulla casa 24, ambiente 4 e misura m. 3.13 χ 3.13. ... A m. 0.94 di altezza dal 
pavimento nella parete nord vi è un finestrino largo m. 1.15 χ 1.05. ... In questo ambiente nell'angolo nord
ovest sul pavimento si sterrarono due casse di legno contenente tavolette cerate. Presso la parete sud un 
bellissimo letto anche di legno. E' anche raccolto il bollo seguente ... Il secondo ambiente è largo m. 1.78 e 
lungo m. 3.10 ... Doveva essere un ripostiglio dato che furono sterrate varie mensole di legno presso la 
parete sud ... Parecchi oggetti furono sterrati sia al piano superiore che a quello inferiore.' 
De kist wordt nogmaals genoemd door Maiuri (1958, 480, nota 234): 'Nel cubicolo D, entro una cassetta 
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lignea, si rinvenne un buon numero di tabulae ceratae.' 
15-11-1937: 'La cassetta di legno descritta il giorno 6 corrente mese, oggi è stato rotto - Essa conteneva: 
legno: tavolette per trittici circa 150 (E 1798).' 
Libr. trov. no. E 1798, p. 27-28: 'Data 15-11-1937; Casa del bicentenario, Casa №. 25; Decumano Massimo. 
Ins. V Piano Superiore. Legno, Tavolette per trittici 150 circa, parte scritte e parte rovinate (Napoli).' 
16-11-1937: 'In un ambiente del piano superiore della Casa № 24 Decumano Massimo insula V, presso il 
letto si è sterrato: terracotta: lucerna (E 1799).' 

Bed; Bottega V 20, begane grond, retrobottega; niet in de opgravingsverslagen, maar wel in de Descrizione 
di Ambienti staat met betrekking tot deze winkel: '... Si nota nella parete est un incavo di letto largo m. 2.77 
e alto m. 1.02. Poiché tra il primo e il secondo ambiente non vi era nessun muro di separazione, e dato che 
sulla parete est all'altezza di m. 2.37 dal pavimento si nota in un'alveola traccia di travo carbonizzato ciò fa 
supporre che doveva starci una separazione di legno e tanto per impedire ai passanti di guardare nell'interno. 
La forma molto sviluppata del letto c'indica che poteva servire per coloro che sostavano per mangiare о bere 
seduti.' 

Kast; Casa del bicentenario, bottega V 17, eerste verdieping (Cat.nr. 37); 8-11-1937: 'Nell'angolo nord-ovest 
della cucina (casa 25) vi è una grande cassa di legno carbonizzato. Manca una parte del battente sinistro.' 
11-11-1937: 'La cassa di legno nella parte interna era formata di tre scomparti. In essa vi erano i seguenti 
oggetti: terracotta aretina: coppetta (E 1786); terracotta: urceo (E 1787); terracotta policromata nera: vasettino 
(E 1788); terracotta: urceo (E 1789); id. (E 1790); terracotta: pentola (E 1791).' 
12-11-1937: 'Si è ripreso lo sterro della cassa. Dall'interno sono stati estratti gli altri seguenti oggetti: terra
cotta: anforetta (E 1792); terracotta: urceo (E 1793); id. (E 1794); terracotta: bicchiere (E 1795); terracotta: 
utensile di cucina (E 1796); terracotta arretina: coppetta (E 1797).' 

Kast; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping, vertrek A (Cat.nr. 39); 28-1-1938: 'In un ambiente del 
piano superiore e precisamente quello adoperato come ripostiglio, sulla parete ovest, sopra lo stucco a fondo 
bianco vi è incisa una croce ... Sul pavimento sotto la croce vi è una cassa о ara votiva di legno carbonizzato 
non ancora sterrata.' 
29-1-1938: 'Nell'ambiente della croce, si è sterrato: bronzo: casserola (E 1868).' 
1-2-1938: 'Nell'ambiente della croce, aderente alla parete sud e a r n . 0.75 da quella est si è sterrato: terra
cotta policromata nera: Piatto (E 1870).' 
3-2-1938: 'Si è sterrato la cassa о ara votiva che trovasi nell'ambiente della croce. Misura m. 1.10 di altezza 
la parte posteriore, mentre quella anteriore è di m. 0.92 dato che è fatta a piano inclinato. Le fiancate sono 
alte m. 0.64 e la larghezza è di m. 0.62. La pretella che trovasi avanti è di m. 0.24 di altezza, m. 0.45 di 
larghezza e m. 0.87 di lunghezza. L'apertura della porticina è a forma quadrata e misura m. 0.30 χ 0.30. 
Sono trovati piccoli fichi.' 
8-2-1938: 'Oggi si è aperto la cassa о erario di legno. In essa vi erano i seguenti oggetti: nel secondo 
scomparto ricominciando a contare da quello superiore conteneva: terracotta: lucerna (E 1875); id. (E 1876); 
osso: dato (E 1877). Nel terzo scomparto vi era una forma di fango somigliante ad un bicchiere. Pochissimo 
legno conservavano le faccie.' 

Kast; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping (tweede vertrek na 6); 10-2-1938: 'In un ambiente del 
piano superiore che tiene le pareti coperte di stucco bianco con medaglioni, nell'angolo nord-est vi è una 
cassa di legno carbonizzato. A scavo ultimato saranno segnate le misure.' 
18-3-1938: 'La cassa di legno carbonizzato scavato il 10-2 u.s. è alta m. 1.04, larga 0.55 e profonda m. 0.40. 
Essa conteneva: vetro: bottiglia (E 1896); pasta vitrea: corniola (E 1897); terracotta: fittello? (E 1898); 
terracotta: vaso per cucina (E 1899).' Deze twee passages van 10-2-1938 en 18-3-1938 worden door Falanga 
(1981, 84) geciteerd. 

Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping; 30-3-1938: 'Oggi è stata aperta la cassa di legno che fu 
situata il 16 marzo u.s. al piano superiore della casa 27 Decumano Massimo insula V. In essa vi era: bronzo: 
lucerna (E 1911).' 

Kist; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping; 15-3-1938: 'Casa 27 parete sud: ara votiva (0.33 χ 0.31 
χ 0.26 т . ) : statuetta di legno.' 
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tino (E 1728).' 
29-12-1936: 'A 0.85 dalla par. N. e a 1.25 da quella est: bronzo: moneta (E 1729).' 
Eerder waren in dit vertrek al meer vondsten gedaan: 13-2-1936: 'Nell'ambiente 2 della casa 9 posto sul 5° 
cardine 2° insula orientalis vi sono moltissime anfore sia sul solario del piano superiore che a quello 
inferiore, ma esse sono quasi tutte ridotte in minuti pezzi da non potersi raccogliere e restaurare. Dette anfore 
servivano per conservare olio, vino ed altro occorente al termopolio posto nell'ambiente precedente.' 

Amfoorrek: Insula Orientalis II 9, bottega (Cat.nr. 33); 31-12-1936: '... Sulla parete est all'altezza 
dell'architrave vi erano delle scansie di legno per conservare le anfore simili a quelle che si trovano nella 
casa d'Anfilrite posta sul 4° cardine lato orientale.' 

Bed (fragment), kist; V 19-22, eerste verdieping; 23-8-1937: 'Frammento di letto di legno carbonizzato è 
stato posto alla luce. Non è possibile conservarlo dato la sua poco consistenza.' 
1-9-1937: 'In un ambiente del piano superiore di una casa che ha l'ingresso, non ancora sterrata e perciò non 
numerata, sul Decumano Massimo, in una cassa di legno carbonizzata completamente distrutta, vi era quanto 
segue: bronzo: statuetta di Venere (E 1746); vetro: oggetto a forma di olla (E 1747); terracotta: bicchiere 
(E 1748); id. (E 1749); terracotta: urceo (E 1750); terracotta: anforetta (E 1751); vetro: 5 unguentari 
(E 1752); oro: nastrino (E 1753); argento: anello (E 1754); corniola (E 1755); argento: ciondoli 2 (E 1756); 
osso nero: 3 dati (E 1757); vetro: coralle N. 36 (E 1758); osso nero: tessere a forma di maialetto (E 1759); 
osso bianco: astragoli N. 28 (E 1760); osso nero: astragoli N. 25 (E 1761).' 

Bed, kist; V 19-22, eerste verdieping (V 22, vertrek D, Cat.nr. 9); 3-9-1937: 'In un ambiente posto al primo 
piano di una casa in corso di sterro, vi è parte di un letto di legno carbonizzato. E' posto da est ad ovest - A 
sterro ultimato saranno segnate le varie misure.' 
6-9-1937: 'Nello stesso ambiente accennato il primo corrente mese, e precisamente in quello ove furono 
raccolti vari oggetti, sul pavimento si è sterrato: pietra duro: corniola (E 1762); id. (E 1763); id. (E 1764); 
id. (E 1765); id. (E 1766); id. (E 1767); id. (E 1768).' 
8-9-1937: 'Parecchi frammenti di legno carbonizzato si sterrano. Pare che fra essi vi sia un piede di sedile.' 
1-10-1937: 'In un ambiente del primo piano della casa N. 24 Decumano Massimo insula V estremità lato est 
a m. 0.95 di altezza dal pavimento nell'angolo nord-ovest, in una cassa di legno carbonizzato completamente 
rotto vi sono molte tavolette cerate (E 1773); bronzo: bollo.' 
4-10-1937: 'Le tavolette sono di formato piccolo e grande. Le piccole erano poste in senso verticale e 
poggiavano sopra un palchetto di legno inchiodato nella parete ovest, le grandi erano conservate in una cassa 
di legno che era ferrata. La cassa era abbattuta da 1 m. a nord. Dato che l'oggetto in parola era m. 0.80 di 
altezza dal pavimento è da supporsi о che doveva stare al piano superiore о che sia portata nell'ambiente 
dalla corrente di fango - Il numero delle tavolette è di circa 80.' 
3-11-1937: 'Nell'ambiente del piano superiore della casa 24 posta nel Decumano Massimo insula V, e cioè 
in quello ove furono sterrate le tavolette cerate, è stata trovata un'altra cassetta di legno carbonizzato nello 
stesso sito del primo, angolo nord-ovest - Essa contiene altre tavolette.' 
5-11-1937: 'La seconda cassetta sterrata nell'ambiente del piano superiore è a forma ovale lunga m. 0.50 
diametro m. 0.32 e dello spessore di m. 0.55. Conteneva internamente: legno: trittici 6 (E 1778bis).' 
6-11-1937: 'Una terza cassetta di legno carbonizzato dell'altezza di m. 0.45, m. 0.45 di larghezza e m. 0.68 
di lunghezza contenenti anche tavolette è in corso di sterro. Essa trovasi nell'angolo nord-ovest dello stesso 
ambiente delle altre.' 
Libr. trov. no. E 1773, p. 23-24: 'Data 1-10-37; Piano inf. 24 Decumano Massimo (Casa del Bicentenario); 
Legno, trittici: 14 Trittici (Napoli).' 
Libr. trov. no. E 1778 bis, p. 25-26 'Data 5-11-1937; Legno Tavolette trittici 6 (Napoli).' 
De vertrekken op de eerste verdieping van V 22 komen ook voor in de Descrizione di Ambienti: 'Solamente 
due stanze del piano superiore sono degno di rilievo, delle altre non esiste nessuno traccio di muratura. La 
prima è quella posta sulla casa 24, ambiente 4 e misura m. 3.13 χ 3.13. ... A m. 0.94 di altezza dal 
pavimento nella parete nord vi è un finestrino largo m. 1.15 χ 1.05. ... In questo ambiente nell'angolo nord
ovest sul pavimento si sterrarono due casse di legno contenente tavolette cerate. Presso la parete sud un 
bellissimo letto anche di legno. E' anche raccolto il bollo seguente ... Il secondo ambiente è largo m. 1.78 e 
lungo m. 3.10 ... Doveva essere un ripostiglio dato che furono sterrate varie mensole di legno presso la 
parete sud ... Parecchi oggetti furono sterrati sia al piano superiore che a quello inferiore.' 
De kist wordt nogmaals genoemd door Maiuri (1958, 480, nota 234): 'Nel cubicolo D, entro una cassetta 
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lignea, si rinvenne un buon numero di tabulae ceratae.' 
15-11-1937: 'La cassetta di legno descritta il giorno 6 corrente mese, oggi è stato rotto - Essa conteneva: 
legno: tavolette per trittici circa 150 (E 1798).' 
Libr. trov. no. E 1798, p. 27-28: 'Data 15-11-1937; Casa del bicentenario, Casa №. 25; Decumano Massimo. 
Ins. V Piano Superiore. Legno, Tavolette per trittici 150 circa, parte scritte e parte rovinate (Napoli).' 
16-11-1937: 'In un ambiente del piano superiore della Casa № 24 Decumano Massimo insula V, presso il 
letto si è sterrato: terracotta: lucerna (E 1799).' 

Bed; Bottega V 20, begane grond, retrobottega; niet in de opgravingsverslagen, maar wel in de Descrizione 
di Ambienti staat met betrekking tot deze winkel: '... Si nota nella parete est un incavo di letto largo m. 2.77 
e alto m. 1.02. Poiché tra il primo e il secondo ambiente non vi era nessun muro di separazione, e dato che 
sulla parete est all'altezza di m. 2.37 dal pavimento si nota in un'alveola traccia di travo carbonizzato ciò fa 
supporre che doveva starci una separazione di legno e tanto per impedire ai passanti di guardare nell'interno. 
La forma molto sviluppata del letto c'indica che poteva servire per coloro che sostavano per mangiare о bere 
seduti.' 

Kast; Casa del bicentenario, bottega V 17, eerste verdieping (Cat.nr. 37); 8-11-1937: 'Nell'angolo nord-ovest 
della cucina (casa 25) vi è una grande cassa di legno carbonizzato. Manca una parte del battente sinistro.' 
11-11-1937: 'La cassa di legno nella parte interna era formata di tre scomparti. In essa vi erano i seguenti 
oggetti: terracotta aretina: coppetta (E 1786); terracotta: urceo (E 1787); terracotta policromata nera: vasettino 
(E 1788); terracotta: urceo (E 1789); id. (E 1790); terracotta: pentola (E 1791).' 
12-11-1937: 'Si è ripreso lo sterro della cassa. Dall'interno sono stati estratti gli altri seguenti oggetti: terra
cotta: anforetta (E 1792); terracotta: urceo (E 1793); id. (E 1794); terracotta: bicchiere (E 1795); terracotta: 
utensile di cucina (E 1796); terracotta arretina: coppetta (E 1797).' 

Kast; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping, vertrek A (Cat.nr. 39); 28-1-1938: 'In un ambiente del 
piano superiore e precisamente quello adoperato come ripostiglio, sulla parete ovest, sopra lo stucco a fondo 
bianco vi è incisa una croce ... Sul pavimento sotto la croce vi è una cassa о ara votiva di legno carbonizzato 
non ancora sterrata.' 
29-1-1938: 'Nell'ambiente della croce, si è sterrato: bronzo: casserola (E 1868).' 
1-2-1938: 'Nell'ambiente della croce, aderente alla parete sud e a m. 0.75 da quella est si è sterrato: terra
cotta policromata nera: Piatto (E 1870).' 
3-2-1938: 'Si è sterrato la cassa о ara votiva che trovasi nell'ambiente della croce. Misura m. 1.10 di altezza 
la parte posteriore, mentre quella anteriore è di m. 0.92 dato che è fatta a piano inclinato. Le fiancate sono 
alte m. 0.64 e la larghezza è di m. 0.62. La pretella che trovasi avanti è di m. 0.24 di altezza, m. 0.45 di 
larghezza e m. 0.87 di lunghezza. L'apertura della porticina è a forma quadrata e misura m. 0.30 χ 0.30. 
Sono trovati piccoli fichi.' 
8-2-1938: 'Oggi si è aperto la cassa о erario di legno. In essa vi erano i seguenti oggetti: nel secondo 
scomparto ricominciando a contare da quello superiore conteneva: terracotta: lucerna (E 1875); id. (E 1876); 
osso: dato (E 1877). Nel terzo scomparto vi era una forma di fango somigliante ad un bicchiere. Pochissimo 
legno conservavano le faccie.' 

Kast; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping (tweede vertrek na 6); 10-2-1938: 'In un ambiente del 
piano superiore che tiene le pareti coperte di stucco bianco con medaglioni, nell'angolo nord-est vi è una 
cassa di legno carbonizzato. A scavo ultimato saranno segnate le misure.' 
18-3-1938: 'La cassa di legno carbonizzato scavato il 10-2 u.s. è alta m. 1.04, larga 0.55 e profonda m. 0.40. 
Essa conteneva: vetro: bottiglia (E 1896); pasta vitrea: corniola (E 1897); terracotta: fittello? (E 1898); 
terracotta: vaso per cucina (E 1899).' Deze twee passages van 10-2-1938 en 18-3-1938 worden door Falanga 
(1981, 84) geciteerd. 

Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping; 30-3-1938: 'Oggi è stata aperta la cassa di legno che fu 
situata il 16 marzo u.s. al piano superiore della casa 27 Decumano Massimo insula V. In essa vi era: bronzo: 
lucerna (E 1911).' 

Kist; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping; 15-3-1938: 'Casa 27 parete sud: ara votiva (0.33 χ 0.31 
χ 0.26 т . ) : statuetta di legno.' 
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tino (E 1728).' 
29-12-1936: 'A 0.85 dalla par. N. e a 1.25 da quella est: bronzo: moneta (E 1729).' 
Eerder waren in dit vertrek al meer vondsten gedaan: 13-2-1936: 'Nell'ambiente 2 della casa 9 posto sul 5° 
cardine 2° insula orientalis vi sono moltissime anfore sia sul solario del piano superiore che a quello 
inferiore, ma esse sono quasi tutte ridotte in minuti pezzi da non potersi raccogliere e restaurare. Dette anfore 
servivano per conservare olio, vino ed altro occorente al termopolio posto nell'ambiente precedente.' 

Amfoorrek: ìnsula Orientalis II 9, bottega (Cat.nr. 33); 31-12-1936: '... Sulla parete est all'altezza 
dell'architrave vi erano delle scansie di legno per conservare le anfore simili a quelle che si trovano nella 
casa d'Anfitrite posta sul 4° cardine lato orientale.' 

Bed (fragment), kist; V 19-22, eerste verdieping; 23-8-1937: 'Frammento di letto di legno carbonizzato è 
stato posto alla luce. Non è possibile conservarlo dato la sua poco consistenza.' 
1-9-1937: 'In un ambiente del piano superiore di una casa che ha l'ingresso, non ancora sterrata e perciò non 
numerata, sul Decumano Massimo, in una cassa di legno carbonizzata completamente distrutta, vi era quanto 
segue: bronzo: statuetta di Venere (E 1746); vetro: oggetto a forma di olla (E 1747); terracotta: bicchiere 
(E 1748); id. (E 1749); terracotta: urceo (E 1750); terracotta: anforetta (E 1751); vetro: 5 unguentari 
(E 1752); oro: nastrino (E 1753); argento: anello (E 1754); corniola (E 1755); argento: ciondoli 2 (E 1756); 
osso nero: 3 dati (E 1757); vetro: coralle N. 36 (E 1758); osso nero: tessere a forma di maialetto (E 1759); 
osso bianco: astragoli N. 28 (E 1760); osso nero: astragoli N. 25 (E 1761).' 

Bed, kist; V 19-22, eerste verdieping (V 22, vertrek D, Cat.nr. 9); 3-9-1937: 'In un ambiente posto al primo 
piano di una casa in corso di sterro, vi è parte di un letto di legno carbonizzato. E' posto da est ad ovest - A 
sterro ultimato saranno segnate le varie misure.' 
6-9-1937: 'Nello stesso ambiente accennato il primo corrente mese, e precisamente in quello ove furono 
raccolti vari oggetti, sul pavimento si è sterrato: pietra duro: corniola (E 1762); id. (E 1763); id. (E 1764); 
id. (E 1765); id. (E 1766); id. (E 1767); id. (E 1768).' 
8-9-1937: 'Parecchi frammenti di legno carbonizzato si sterrano. Pare che fra essi vi sia un piede di sedile.' 
1-10-1937: 'In un ambiente del primo piano della casa N. 24 Decumano Massimo insula V estremità lato est 
a m. 0.95 di altezza dal pavimento nell'angolo nord-ovest, in una cassa di legno carbonizzato completamente 
rotto vi sono molte tavolette cerate (E 1773); bronzo: bollo.' 
4-10-1937: 'Le tavolette sono di formato piccolo e grande. Le piccole erano poste in senso verticale e 
poggiavano sopra un palchetto di legno inchiodato nella parete ovest, le grandi erano conservate in una cassa 
di legno che era ferrata. La cassa era abbattuta da 1 m. a nord. Dato che l'oggetto in parola era m. 0.80 di 
altezza dal pavimento è da supporsi о che doveva stare al piano superiore о che sia portata nell'ambiente 
dalla corrente di fango - Il numero delle tavolette è di circa 80.' 
3-11-1937: 'Nell'ambiente del piano superiore della casa 24 posta nel Decumano Massimo insula V, e cioè 
in quello ove furono sterrate le tavolette cerate, è stata trovata un'altra cassetta di legno carbonizzato nello 
stesso sito del primo, angolo nord-ovest - Essa contiene altre tavolette.' 
5-11-1937: 'La seconda cassetta sterrata nell'ambiente del piano superiore è a forma ovale lunga m. 0.50 
diametro m. 0.32 e dello spessore di m. 0.55. Conteneva internamente: legno: trittici 6 (E 1778bis).' 
6-11-1937: 'Una terza cassetta di legno carbonizzato dell'altezza di m. 0.45, m. 0.45 di larghezza e m. 0.68 
di lunghezza contenenti anche tavolette è in corso di sterro. Essa trovasi nell'angolo nord-ovest dello stesso 
ambiente delle altre.' 
Libr. trov. no. E 1773, p. 23-24: 'Data 1-10-37; Piano inf. 24 Decumano Massimo (Casa del Bicentenario); 
Legno, trittici: 14 Trittici (Napoli).' 
Libr. trov. no. E 1778 bis, p. 25-26 'Data 5-11-1937; Legno Tavolette trittici 6 (Napoli).' 
De vertrekken op de eerste verdieping van V 22 komen ook voor in de Descrizione di Ambienti: 'Solamente 
due stanze del piano superiore sono degno di rilievo, delle altre non esiste nessuno traccio di muratura. La 
prima è quella posta sulla casa 24, ambiente 4 e misura m. 3.13 χ 3.13. ... A m. 0.94 di altezza dal 
pavimento nella parete nord vi è un finestrino largo m. 1.15 χ 1.05. ... In questo ambiente nell'angolo nord
ovest sul pavimento si sterrarono due casse di legno contenente tavolette cerate. Presso la parete sud un 
bellissimo letto anche di legno. E' anche raccolto il bollo seguente ... Il secondo ambiente è largo m. 1.78 e 
lungo m. 3.10 ... Doveva essere un ripostiglio dato che furono sterrate varie mensole di legno presso la 
parete sud ... Parecchi oggetti furono sterrati sia al piano superiore che a quello inferiore.' 
De kist wordt nogmaals genoemd door Maiuri (1958, 480, nota 234): 'Nel cubicolo D, entro una cassetta 
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lignea, si rinvenne un buon numero di tabulae ceratae.' 
15-11-1937: 'La cassetta di legno descritta il giorno 6 corrente mese, oggi è stato rotto - Essa conteneva: 
legno: tavolette per trittici circa 150 (E 1798).' 
Libr. trov. no. E 1798, p. 27-28: 'Data 15-11-1937; Casa del bicentenario, Casa №. 25; Decumano Massimo. 
Ins. V Piano Superiore. Legno, Tavolette per trittici 150 circa, parte scritte e parte rovinate (Napoli).' 
16-11-1937: 'In un ambiente del piano superiore della Casa № 24 Decumano Massimo insula V, presso il 
letto si è sterrato: terracotta: lucerna (E 1799).' 

Bed; Bottega V 20, begane grond, retrobottega; niet in de opgravingsverslagen, maar wel in de Descrizione 
di Ambienti staat met betrekking tot deze winkel: '... Si nota nella parete est un incavo di letto largo m. 2.77 
e alto m. 1.02. Poiché tra il primo e il secondo ambiente non vi era nessun muro di separazione, e dato che 
sulla parete est all'altezza di m. 2.37 dal pavimento si nota in un'alveola traccia di travo carbonizzato ciò fa 
supporre che doveva starci una separazione di legno e tanto per impedire ai passanti di guardare nell'interno. 
La forma molto sviluppata del letto c'indica che poteva servire per coloro che sostavano per mangiare о bere 
seduti.' 

Kast; Casa del bicentenario, bottega V 17, eerste verdieping (Cat.nr. 37); 8-11-1937: 'Nell'angolo nord-ovest 
della cucina (casa 25) vi è una grande cassa di legno carbonizzato. Manca una parte del battente sinistro.' 
11-11-1937: 'La cassa di legno nella parte interna era formata di tre scomparti. In essa vi erano i seguenti 
oggetti: terracotta aretina: coppetta (E 1786); terracotta: urceo (E 1787); terracotta policrómala nera: vasettino 
(E 1788); terracotta: urceo (E 1789); id. (E 1790); terracotta: pentola (E 1791).' 
12-11-1937: 'Si è ripreso lo sterro della cassa. Dall'interno sono stati estratti gli altri seguenti oggetti: terra
cotta: anforetta (E 1792); terracotta: urceo (E 1793); id. (E 1794); terracotta: bicchiere (E 1795); terracotta: 
utensile di cucina (E 1796); terracotta arretina: coppetta (E 1797).' 

Kast; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping, vertrek A (Cat.nr. 39); 28-1-1938: 'In un ambiente del 
piano superiore e precisamente quello adoperato come ripostiglio, sulla parete ovest, sopra lo stucco a fondo 
bianco vi è incisa una croce ... Sul pavimento sotto la croce vi è una cassa о ara votiva di legno carbonizzato 
non ancora sterrata.' 
29-1-1938: 'Nell'ambiente della croce, si è sterrato: bronzo: casserola (E 1868).' 
1-2-1938: 'Nell'ambiente della croce, aderente alla parete sud e a r n . 0.75 da quella est si è sterrato: terra
cotta policromata nera: Piatto (E 1870).' 
3-2-1938: 'Si è sterrato la cassa о ara votiva che trovasi nell'ambiente della croce. Misura m. 1.10 di altezza 
la parte posteriore, mentre quella anteriore è di m. 0.92 dato che è fatta a piano inclinato. Le fiancate sono 
alte m. 0.64 e la larghezza è di m. 0.62. La pretella che trovasi avanti è di m. 0.24 di altezza, m. 0.45 di 
larghezza e m. 0.87 di lunghezza. L'apertura della porticina è a forma quadrata e misura m. 0.30 χ 0.30. 
Sono trovati piccoli fichi.' 
8-2-1938: 'Oggi si è aperto la cassa о erario di legno. In essa vi erano i seguenti oggetti: nel secondo 
scomparto ricominciando a contare da quello superiore conteneva: terracotta: lucerna (E 1875); id. (E 1876); 
osso: dato (E 1877). Nel terzo scomparto vi era una forma di fango somigliante ad un bicchiere. Pochissimo 
legno conservavano le faccie.' 

Kast; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping (tweede vertrek na 6); 10-2-1938: 'In un ambiente del 
piano superiore che tiene le pareti coperte di stucco bianco con medaglioni, nell'angolo nord-est vi è una 
cassa di legno carbonizzato. A scavo ultimato saranno segnate le misure.' 
18-3-1938: 'La cassa di legno carbonizzato scavato il 10-2 u.s. è alta m. 1.04, larga 0.55 e profonda m. 0.40. 
Essa conteneva: vetro: bottiglia (E 1896); pasta vitrea: corniola (E 1897); terracotta: fittello? (E 1898); 
terracotta: vaso per cucina (E 1899).' Deze twee passages van 10-2-1938 en 18-3-1938 worden door Falanga 
(1981, 84) geciteerd. 

Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping; 30-3-1938: 'Oggi è stata aperta la cassa di legno che fu 
situata il 16 marzo u.s. al piano superiore della casa 27 Decumano Massimo insula V. In essa vi era: bronzo: 
lucerna (E 1911).' 

Kist; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping; 15-3-1938: 'Casa 27 parete sud: ara votiva (0.33 χ 0.31 
χ 0.26 т . ) : statuetta di legno.' 
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tino (E 1728).' 
29-12-1936: 'A 0.85 dalla par. N. e a 1.25 da quella est: bronzo: moneta (E 1729).' 
Eerder waren in dit vertrek al meer vondsten gedaan: 13-2-1936: 'Nell'ambiente 2 della casa 9 posto sul 5° 
cardine 2° insula orientalis vi sono moltissime anfore sia sul solario del piano superiore che a quello 
inferiore, ma esse sono quasi tutte ridotte in minuti pezzi da non potersi raccogliere e restaurare. Dette anfore 
servivano per conservare olio, vino ed altro occorente al termopolio posto nell'ambiente precedente.' 

Amfoorrek: Insula Orientalis II 9, bottega (Cat.nr. 33); 31-12-1936: '... Sulla parete est all'altezza 
dell'architrave vi erano delle scansie di legno per conservare le anfore simili a quelle che si trovano nella 
casa d'Anfitrite posta sul 4° cardine lato orientale.' 

Bed (fragment), kist; V 19-22, eerste verdieping; 23-8-1937: 'Frammento di letto di legno carbonizzato è 
stato posto alla luce. Non è possibile conservarlo dato la sua poco consistenza.' 
1-9-1937: 'In un ambiente del piano superiore di una casa che ha l'ingresso, non ancora sterrata e perciò non 
numerata, sul Decumano Massimo, in una cassa di legno carbonizzata completamente distrutta, vi era quanto 
segue: bronzo: statuetta di Venere (E 1746); vetro: oggetto a forma di olla (E 1747); terracotta: bicchiere 
(E 1748); id. (E 1749); terracotta: urceo (E 1750); terracotta: anforetta (E 1751); vetro: 5 unguentari 
(E 1752); oro: nastrino (E 1753); argento: anello (E 1754); corniola (E 1755); argento: ciondoli 2 (E 1756); 
osso nero: 3 dati (E 1757); vetro: coralle N. 36 (E 1758); osso nero: tessere a forma di maialetto (E 1759); 
osso bianco: astragoli N. 28 (E 1760); osso nero: astragoli N. 25 (E 1761).' 

Bed, kist; V 19-22, eerste verdieping (V 22, vertrek D, Cat.nr. 9); 3-9-1937: 'In un ambiente posto al primo 
piano di una casa in corso di sterro, vi è parte di un letto di legno carbonizzato. E' posto da est ad ovest - A 
sterro ultimato saranno segnate le varie misure.' 
6-9-1937: 'Nello stesso ambiente accennato il primo corrente mese, e precisamente in quello ove furono 
raccolti vari oggetti, sul pavimento si è sterrato: pietra duro: corniola (E 1762); id. (E 1763); id. (E 1764); 
id. (E 1765); id. (E 1766); id. (E 1767); id. (E 1768).' 
8-9-1937: 'Parecchi frammenti di legno carbonizzato si sterrano. Pare che fra essi vi sia un piede di sedile.' 
1-10-1937: 'In un ambiente del primo piano della casa N. 24 Decumano Massimo insula V estremità lato est 
a m. 0.95 di altezza dal pavimento nell'angolo nord-ovest, in una cassa di legno carbonizzato completamente 
rotto vi sono molte tavolette cerate (E 1773); bronzo: bollo.' 
4-10-1937: 'Le tavolette sono di formato piccolo e grande. Le piccole erano poste in senso verticale e 
poggiavano sopra un palchetto di legno inchiodato nella parete ovest, le grandi erano conservate in una cassa 
di legno che era ferrata. La cassa era abbattuta da 1 m. a nord. Dato che l'oggetto in parola era m. 0.80 di 
altezza dal pavimento è da supporsi о che doveva stare al piano superiore о che sia portata nell'ambiente 
dalla corrente di fango - Il numero delle tavolette è di circa 80.' 
3-11-1937: 'Nell'ambiente del piano superiore della casa 24 posta nel Decumano Massimo insula V, e cioè 
in quello ove furono sterrate le tavolette cerate, è stata trovata un'altra cassetta di legno carbonizzato nello 
stesso sito del primo, angolo nord-ovest - Essa contiene altre tavolette.' 
5-11-1937: 'La seconda cassetta sterrata nell'ambiente del piano superiore è a forma ovale lunga m. 0.50 
diametro m. 0.32 e dello spessore di m. 0.55. Conteneva internamente: legno: trittici 6 (E 1778bis).' 
6-11-1937: 'Una terza cassetta di legno carbonizzato dell'altezza di m. 0.45, m. 0.45 di larghezza e m. 0.68 
di lunghezza contenenti anche tavolette è in corso di sterro. Essa trovasi nell'angolo nord-ovest dello stesso 
ambiente delle altre.' 
Libr. trov. no. E 1773, p. 23-24: 'Data 1-10-37; Piano inf. 24 Decumano Massimo (Casa del Bicentenario); 
Legno, trittici: 14 Trittici (Napoli).' 
Libr. trov. no. E 1778 bis, p. 25-26 'Data 5-11-1937; Legno Tavolette trittici 6 (Napoli).' 
De vertrekken op de eerste verdieping van V 22 komen ook voor in de Descrizione di Ambienti: 'Solamente 
due stanze del piano superiore sono degno di rilievo, delle altre non esiste nessuno traccio di muratura. La 
prima è quella posta sulla casa 24, ambiente 4 e misura m. 3.13 χ 3.13. ... A m. 0.94 di altezza dal 
pavimento nella parete nord vi è un finestrino largo m. 1.15 χ 1.05. ... In questo ambiente nell'angolo nord
ovest sul pavimento si sterrarono due casse di legno contenente tavolette cerate. Presso la parete sud un 
bellissimo letto anche di legno. E' anche raccolto il bollo seguente ... Il secondo ambiente è largo m. 1.78 e 
lungo m. 3.10 ... Doveva essere un ripostiglio dato che furono sterrate varie mensole di legno presso la 
parete sud ... Parecchi oggetti furono sterrati sia al piano superiore che a quello inferiore.' 
De kist wordt nogmaals genoemd door Maiuri (1958, 480, nota 234): 'Nel cubicolo D, entro una cassetta 
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lignea, si rinvenne un buon numero di tabulae ceratae.' 
15-11-1937: 'La cassetta di legno descritta il giorno 6 corrente mese, oggi è stato rotto - Essa conteneva: 
legno: tavolette per trittici circa 150 (E 1798).' 
Libr. trov. no. E 1798, p. 27-28: 'Data 15-11-1937; Casa del bicentenario, Casa №. 25; Decumano Massimo. 
Ins. V Piano Superiore. Legno, Tavolette per trittici 150 circa, parte scritte e parte rovinate (Napoli).' 
16-11-1937: 'In un ambiente del piano superiore della Casa № 24 Decumano Massimo insula V, presso il 
letto si è sterrato: terracotta: lucerna (E 1799).' 

Bed; Bottega V 20, begane grond, retrobottega; niet in de opgravingsverslagen, maar wel in de Descrizione 
di Ambienti staat met betrekking tot deze winkel: '... Si nota nella parete est un incavo di letto largo m. 2.77 
e alto m. 1.02. Poiché tra il primo e il secondo ambiente non vi era nessun muro di separazione, e dato che 
sulla parete est all'altezza di m. 2.37 dal pavimento si nota in un'alveola traccia di travo carbonizzato ciò fa 
supporre che doveva starci una separazione di legno e tanto per impedire ai passanti di guardare nell'interno. 
La forma molto sviluppata del letto c'indica che poteva servire per coloro che sostavano per mangiare о bere 
seduti.' 

Kast; Casa del bicentenario, bottega V 17, eerste verdieping (Cat.nr. 37); 8-11-1937: 'Nell'angolo nord-ovest 
della cucina (casa 25) vi è una grande cassa di legno carbonizzato. Manca una parte del battente sinistro.' 
11-11-1937: 'La cassa di legno nella parte interna era formata di tre scomparti. In essa vi erano i seguenti 
oggetti: terracotta aretina: coppetta (E 1786); terracotta: urceo (E 1787); terracotta policrómala nera: vasettino 
(E 1788); terracotta: urceo (E 1789); id. (E 1790); terracotta: pentola (E 1791).' 
12-11-1937: 'Si è ripreso lo sterro della cassa. Dall'interno sono stati estratti gli altri seguenti oggetti: terra
cotta: anforetta (E 1792); terracotta: urceo (E 1793); id. (E 1794); terracotta: bicchiere (E 1795); terracotta: 
utensile di cucina (E 1796); terracotta arretina: coppetta (E 1797).' 

Kast; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping, vertrek A (Cat.nr. 39); 28-1-1938: 'In un ambiente del 
piano superiore e precisamente quello adoperato come ripostiglio, sulla parete ovest, sopra lo stucco a fondo 
bianco vi è incisa una croce ... Sul pavimento sotto la croce vi è una cassa о ara votiva di legno carbonizzato 
non ancora sterrata.' 
29-1-1938: 'Nell'ambiente della croce, si è sterrato: bronzo: casserola (E 1868).' 
1-2-1938: 'Nell'ambiente della croce, aderente alla parete sud e a r n . 0.75 da quella est si è sterrato: terra
cotta policromata nera: Piatto (E 1870).' 
3-2-1938: 'Si è sterrato la cassa о ara votiva che trovasi nell'ambiente della croce. Misura m. 1.10 di altezza 
la parte posteriore, mentre quella anteriore è di m. 0.92 dato che è fatta a piano inclinato. Le fiancate sono 
alte m. 0.64 e la larghezza è di m. 0.62. La pretella che trovasi avanti è di m. 0.24 di altezza, m. 0.45 di 
larghezza e m. 0.87 di lunghezza. L'apertura della porticina è a forma quadrata e misura m. 0.30 χ 0.30. 
Sono trovati piccoli fichi.' 
8-2-1938: 'Oggi si è aperto la cassa о erario di legno. In essa vi erano i seguenti oggetti: nel secondo 
scomparto ricominciando a contare da quello superiore conteneva: terracotta: lucerna (E 1875); id. (E 1876); 
osso: dato (E 1877). Nel terzo scomparto vi era una forma di fango somigliante ad un bicchiere. Pochissimo 
legno conservavano le faccie.' 

Kast; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping (tweede vertrek na 6); 10-2-1938: 'In un ambiente del 
piano superiore che tiene le pareti coperte di stucco bianco con medaglioni, nell'angolo nord-est vi è una 
cassa di legno carbonizzato. A scavo ultimato saranno segnate le misure.' 
18-3-1938: 'La cassa di legno carbonizzato scavato il 10-2 u.s. è alta m. 1.04, larga 0.55 e profonda m. 0.40. 
Essa conteneva: vetro: bottiglia (E 1896); pasta vitrea: corniola (E 1897); terracotta: fittello? (E 1898); 
terracotta: vaso per cucina (E 1899).' Deze twee passages van 10-2-1938 en 18-3-1938 worden door Falanga 
(1981, 84) geciteerd. 

Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping; 30-3-1938: 'Oggi è stata aperta la cassa di legno che fu 
situata il 16 marzo u.s. al piano superiore della casa 27 Decumano Massimo insula V. In essa vi era: bronzo: 
lucerna (E 1911).' 

Kist; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping; 15-3-1938: 'Casa 27 parete sud: ara votiva (0.33 χ 0.31 
χ 0.26 т . ) : statuetta di legno.' 

266 



16-3-1938: 'Nello stesso ambiente di ieri si è sterrato una cassa di legno carbonizzato alto m. 1.43, piedi 
compresi, i quali sono alti m. 0.27, largo m. 0.65 e profondo m. 0.50. Essa è formata di 7 tavolette. Quando 
sarà aperta si segneranno gli oggetti che eventualmente contiene.' 

Kist; Casa del bicentenario, bottega V 17, begane grond; marzo 1938: 'Nella casa 25, ambiente Io piano 
terraneo, Decumano Massimo insula V, a m. 2.80 dal vano d'ingresso e a r n . 0.45 dalla parete est, in una 
cassetta di legno forma rettangolare, lungo m. 0.38, alto m. 0.25 e largo m. 0.20 vi era: terracotta: 17 lucerne 
(E 1883); terracotta: 2 lucerne (E 1884).' 

Kist; V 22, eerste verdieping; Falanga (1981, 86) citeert de Giornale degli Scavi van 30-4-1938: 'In questo 
ambiente (no. 4 al piano superiore della casa 24, un tempo collegata con quella del bicentenario), nell'angolo 
nord ovest sul pavimento si sterrano due casse di legno contenenti tavolette cerate'. Deze passage hebben wij 
niet kunnen traceren. 

Kistje; Casa V 11 eerste verdieping; 20-8-1938: 'All'estremità nord del IV Cardine, a m. 2.75 di altezza dal 
lastricato stradale, in un cassettino di legno carbonizzato completamente rotto vi erano conservati: argento: 
562 monete (E 1947).' 

Kist; Casa del bicentenario (V 15), eerste verdieping, vertrek ten oosten van het tablinum; 10-10-1938: 'In un 
ambiente del piano superiore posto ad est del tablino della casa del bicentenario, nell'angolo nord-ovest, in 
una cassa di legno carbonizzato, alta m. 0.68, larga m. 0.55 e lunga m. 0.86 vi era: legno: tavolette per 
trittici circa 150 (E 1954). Cf. Falanga 1981, 86-87.' 
Libr. trov. no. E 1954, p. 61-62: 'Data 10-10-38; Casa del bicentenario piano superiore ad est del tablino; 
Legno, Tavolette per trittici circa 150. Parte non scritte e parte completamente frammentate (Napoli).' 

Rek; Bottega V 12 (Cat.nr. 34); 22-3-1939: 'Nel magazzino della casa 12 posta sul Decumano Massimo 
insula V, sulla parete ovest vi è uno scaffale di legno carbonizzato. E' alto m. 2.18 e largo attualmente m. 
1.22 ma era più largo perché alle due estremità è rotto. Si compone di quattro scomparti. Il primo a 
cominciare dal pavimento è alto m. 1 e largo m. 1.06, il secondo m. 0.52 di altezza e m. 1.06 di larghezza, il 
terzo m. 0.38 di altezza e m. 0.48 di larghezza ed in fine l'ultimo è alto m. 0.27 χ 0.52. Le traverse di legno 
che lo compongono, quelle orrizontali sono larghe m. 0.05 e quelle verticali m. 0.04. Non si osserva che 
cosa conteneva perché non ancora svuotato.' 
11-4-1939: 'Oggi si è svuotato lo scaffale di legno carbonizzato sterrato il 22 Marzo u.s. nell'ambiente N. 12 
della casa 11, Decumano Massimo, insula V. Nell'interno conservava quattro ramazze di paglia.' 

Aedicula (fragment): Casa del salone nero (VI 13), tuin (Cat.nr. 30); 17-5-1939: 'Nel giardino della casa 11, 
presso la cunetta lato nord si è sterrato: marmo bianco policromato rosso: capitello corinzio. E' in buono 
stato di conservazione. La sua altezza è di m. 0.07 e il diametro m. 0.06 (E 1986).' 
5-10-1939: 'Sul pavimento del triclinio ambiente 10 casa 11, a m . 3.40 dalla parete nord e a 2.90 da quella 
ovest si è sterrato: bronzo: basetta rettangolare (E 2000) ...; marmo bianco policromato rosso: capitello ordine 
corinzio. E' alto m. 0.07 e del diametro di m. 0.06. E' il secondo trovato nella casa (E 2001).' 
7-11-1939: 'Ivi, a m. 0.40 dalla parete nord dell'ambiente № 10, a m. 1.25 dal vano secondario d'ingresso in 
un cunicolo, ed a m. 0.30 di altezza dal pavimento, si è rinvenuto: bronzo: statuetta alto m. 0.09. (Esculapio) 
(E 2004).' 
9-11-1939: 'Una squadra di operai viene adibita allo scavo dell'ambiente № 10 della casa № 11 - Cardo 
Г - Ins. VI. In esso, a m. 2.70 di altezza dal pavimento e nello strato vergine dei materiali vulcanici, si è 
rinvenuto: legno: (E 2005) rocchio di colonnina alto m. 0.30 e del diametro di m. 0.055; su di esso si con
tano 39 baccellature della profondità di m. 0.005. Questo rocchio di colonnina, fatto di un legno molto consi
stente, porta al centro della parte superiore un perno, pure di legno, che serviva per innestarvi qualche cosa. 
Qui è opportuno ricordare che il giorno 5 ottobre u.s. sul pavimento di questo stesso ambiente, venne rinve
nuto un capitello corinzio di marmo portante nella parte inferiore un foro nel quale s'innesta perfettamente il 
perno del rocchio di colonnina ora menzionato. Questa considerazione induce a pensare che tanto il rocchio 
di colonnina, quanto il capitello, facessero parte di una sola cosa destinata a sorreggere forse il frontone di 
un larario in legno. Questo supposizione è avvalorata dal fatto che nel giorno 17 maggio u.s. durante lo ster
ro del giardino di questa stessa casa, si rinvennero frammenti di legno carbonizzato facenti parte di un 
timpano di un larario, nonché un'altro capitello, simile a quello rinvenuto, in data 5 ottobre 1939.' 
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Libr. trov. no. E 2005; p. 81-82: 'Data 9-11-39; triclinio (salone nero) Casa 11 5 [sic]. Cardine Ins. V? 
Ambiente 10 pianterreno Legno Fusto di colonnina alto m. 0,30 e del diametro di m. 0,055.' 
15-1-1940: 'Ultimatosi il lavoro di ivi alla relazione del giorno 13 u.s. si è potuto completare la rimozione 
dei residuali materiali lavici addossati alla parete nord dell'ambiente № 8 della casa № 11 Ins. VI, cardo Г . 
In questa località e precisamente a m. 0.40 di altezza dal pavimento, a m. 2.80 dalla parete est ed a m. 1.20 
da quella nord, si è sterrato: (E 2020) legno carbonizzato - rocchio di colonnina alto m. 0.45 e del diametro 
di m. 0.05 poggiante su basetta circolare di legno alta m. 0.025 e del diametro di m. 0.10. Questo rinveni
mento ci richiama all'altro simile di cui è cenno nella relazione del giorno 9 novembre u.s. ed è quindi da 
ritenersi avvalorata la ipotesi allora prospettata che trattasi degli avanzi carbonizzati di un tempietto larario.' 
Libr. trov. no. E 2020, p. 85-86: 'Data 15-1-1940 (salone nero, Casa 11 Cardo IV Ins. VI amb. 8 
pianoterreno; Legno, Rocchio di colonna dell'altezza di m. 0,45 e del diametro di m. 0,17.' 

Rek; Casa del salone nero (VI 13), vertrek с; 2-6-1939: 'E' incominciato lo sterro d'un ambiente posto ad 
ovest della cucina. Doveva essere un ripostiglio poiché quasi all'altezza di m. 0.05 χ 0.035 dal pavimento 
sulla parete nord si notano delle alveole con delle tracce di travicelli a forma rettangolare di m. 0.05 χ 0.035 
che potevano sostenere delle tavole per deporre gli utensili о provviste.' 

Beddepoot; Casa del salone nero (VI 13), eerste verdieping, vertrek met als afmetingen 3.18 χ 3.55 т . ; 3-6-
1939: 'Prosegue il lavoro nei piani superiori. In un ambiente si è raggiunto il solaio, il quale è di signino -
Nell'angolo nord-ovest dell'ambiente si è raccolto un piede di letto di legno tornito dell'altezza di m. 0.13.' 

Rek; 'Casa del salone nero (VI 13), eerste verdieping, langs noordkant porticus; 16-8-1939: 'All'estremità 
del ballatoio del lato nord della Casa 11, Cardine IV insula VI, sul pavimento a m. 0.15 dalla parete est e a 
0.50 da quella nord si è sterrato: legno: circa 50 trittici (E 1994) discretamente conservati. Essi sono divisi in 
quattro mucchietti e complessivamente misurano in lunghezza da nord a sud m. 0.60, e da est ad ovest m. 
0.37. L'altezza è di m. 0.40. I trittici dovevano stare collocati о dovevano esserci posti in una scansia di 
legno che era inchiodata nella parete nord. Le misure attuali dell'oggetto in parola sono: altezza m. 0.50, 
spessore delle traverse m. 0.03 e larghezza m. 0.06. Le tavolette che formavano i vari scomparti sono dello 
spessore di m. 0.015.' 
Libr. trov. no. E 1994, p. 75-76: 'Data 16-8-39 (Salone Nero nel peristilio) Legno carbonizzato: Trittici № 
50 discretamente conservati (Napoli).' 

Rek; Casa del salone nero (VI 13), eerste verdieping, langs noordkant porticus; 29-9-1939: 'Il giorno 16 
agosto u.s. scrissi che le tavolette cerate sterrate all'estremità nord del ballatoio della casa 11, insula VI, 
cardine IV, dovevano stare in uno scaffale di legno, ma le misure complete non si potevano segnare perché 
non del tutto sterrato. Oggi che si è completato lo sterro si segnano le misure definitive. La lunghezza dello 
scaffale è di m. 1.15, l'altezza 1.40 e la larghezza m. 0.18. Era divisa in tre scomparti distanti l'uno 
dall'altro m. 0.38 - Le tavolette di sostegno sono larghe m. 0.18 e lo spessore m. 0.02. La parete anteriore è 
completamente aperta, non così quella posteriore che è chiusa con tavolette di legno. Le traverse dello 
scaffale in numero di sei sono larghe m. 0.06 e dello spessore di m. 0.03 - Il legno è policromato rosso.' 

Kist, kast en bed; Casa dei due atri (VI 28-29), vertrek 3; 16-11-1939: 'Si è ripreso il lavoro di sterro 
nell'ambiente posto a sinistra del tablino della casa № 12 Cardo IIIo Ins. VI. Durante la rimozione dei 
materiali vulcanici ivi esistenti, a m. 1.80 dalla parete ovest, a m. 0.50 da quella nord, ed a m. 1.20 dai travi 
che sostenevano il battuto del piano superiore, e precisamente sotto l'incannucciata, si è rinvenuta una cassa, 
di legno carbonizzato. Essa è posta in linea orizzontale, ma rovesciata. Da un attento esame si sono potute 
ricavare le dimensioni e cioè: larghezza m. 0.80 - Altezza m. 0.50 - Lunghezza m. 1.45; era costruita da 
doghe larghe m. 0.09 e dello spessore di m. 0.02. L'interno della cassa era diviso in scomparti, ma di questi 
non è stato possibile prendere alcuna misura. Nel primo scomparto si è rinvenuto: bronzo: urceo (E 2006); 
id. (E 2007); bronzo: campanello (E 2008) ... Nel secondo scomparto la cassa conserva delle tavolette cerate 
per rimuovere le quali si resta in attesa di ordini superiori. L'aver trovata questa cassa nel luogo e nella 
posizione innanzi citata, fa supporre che al momento della catastrofe essa si trovava poggiata altrove e che la 
furia del fango, entrato nell'ambiente, l'abbia sollevata portandola alla altezza da noi rinvenuta.' 
17-11-1939: 'Continuandosi il lavoro di sterro nell'ambiente innanzi citato nell'angolo nord-ovest a m. 0.80 
di profondità dai travi di sostegno del solaio sovrastante, si è disterrata un'altra cassa di legno a forma 
angolare delle seguenti dimensioni: lunghezza m. 0.85 - altezza m. 0.75 - profondità m. 0.45, con due 
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battenti, ciascuno di m. 0.40, e con gli stipiti larghi 0.025. Le cerniere dei battenti sono in legno a forma 
circolare del diametro di m. 0.02 e lunghe m. 0.06. Queste cerniere giocavano su di un asse pure di legno. 
Anche questa cassa come quella rinvenuta ieri, era costruita a doghe dello spessore di m. 0.02 e non 
conteneva nessun oggetto. Data la cattiva conservazione di questa cassa, non è stata possibile trarne un 
disegno, né una fotografia.' 
22-11-1939: 'A seguito di ordini ricevuti, si è completato lo sterro della cassa rinvenuta il giorno 16 u.s. 
nell'ambiente posto a sinistra del tablino della casa № 12.- Cardo IIP - ins. VI. In essa vi sono rinvenuti i 
seguenti oggetti: legno carbonizzato: trittici № 20 (E 2009); bronzo: due sacchetti di stoffa contenenti 
monete (E 2010); argento due cucchiaini (E 2011); bronzo spadula (E 2016); vetro: nove unguentari (E 
2012); pepe (E ?): grammi 75 (E 2013); bronzo e legno: scatola rivestita da una sottilissima lamina di bronzo 
con decorazione di foglie e ovoli (E 2014) (0.14 χ 0.08 χ 0.035 т . ) ; cereali miglio grammi 15 (E 2015).' 
Libr. trov. no. E 2009, ρ 81-82: 'Data 22-11-39; Casa dei due atri (tablino) 12 Cardine III Ins. VI piano 
terreno, Legno Carbonizzato, trittici 20 di media grandezza (Napoli).' 

18-12-1939: 'Si è ripreso il lavoro di sterro nell'ambiente posto a sinistra del tablino della casa № 12, Ins. 
VI Cardo IIIo, ed in esso si è sterrato un letto di legno carbonizzato. Questo letto, conservatosi discretamente 
solo nella estremità sinistra, perché l'altra estremità distratta per il passaggio di un cunicolo, è orientato est-
ovest ed è addossato alla parete nord dell'ambiente: misura m. 2.33 di lunghezza m. 1.00 di larghezza e m. 
0.28 di altezza. Le spalliere sono alte m. 0.50 ed i piedi m. 0.28. A m. 0.57 dalla spalliera comincia il 
reticolato centrale formato da traversoni larghi m. 0.08 e dello spessore di m. 0.05. Tra il reticolato centrale 
e la spalliera notasi un secondo reticolato di tessuto diviso in cinque scomparti della larghezza di m. 0.20 
ciascuno. Per terra, e nella immediata vicinanza del letto, si è rinvenuta una decorazione di letto costituita da 
un pomo in legno con rivestimento di lamina sottilissima in argento con impressi ornamenti a conchiglia (alt. 
m. 0.16), diam. della base m. 0.06 e da una lamina di ferro e bronzo pure con rivestimento di lamina in 
argento con figurine a rilievo (Lungh. m. 0.54 - Largh. m. 0.05).' 

28-12-1939: 'Si ricorda che in questo ambiente venne sterrata il mese scorso la cassa contenente le tavolette 
cerate, ed in data 18 corr. i resti di un letto.' 
Dicembre 1939: 'Riassunto. ... Nella casa № 12: Io gli avanzi di un letto carbonizzato con un pezzo decora
tivo dello stesso, in bronzo e ferro, con sovrapposta una sottilissima lamina di argento decorata. 2° Due urcei 
di bronzo.' 

Rek; Casa di M. Pilus Primigenius Granianus (Insula Orientalis I la); 13-3-1940: 'Si è completato lo sterro 
dell'ambiente № 1, sottostante alla Casa della gemma, rinvenendo i seguenti oggetti: bronzo, piatto; terra
cotta: urceo. Nello stesso ambiente si sono raccolti pure molti altri frammenti di piatti e bicchieri nonché un 
gruppo di anfore nell'angolo nord-ovest lasciato in sito (5-3-1940 terracotta: pentola; terracotta: anforetta; 
vetro: bicchiere; 12-3-1940 terracotta: piatto; terracotta: pentola). Considerata la specie degli oggetti rinvenuti 
in questo ambiente, nonché la presenza di molti chiodi infissi, nelle pareti destinati a sorreggere delle 
scansie, nasce la ipotesi che il locale era adibito a ripostiglio.' 

Tafel; Casa dei due atri (VI 28-29), vertrek onbekend; 21-3-1940: 'Amb. 9, Casa 12, Ins. VI. Vetro: 
mensoletta a forma di tavolino.' 
22-3-1940: 'In questo ambiente, a m. 2.75 di altezza dal pavimento, presso la parete est, si è disterrata la 
parte superiore in legno carbonizzato di un tavolinetto di forma quadrata e con decorazione a rilievo a forma 
di greca.' 

Wieg, tafel; Casa di M. Pilus Primigenius Granianus (Insula Orientalis I la), vertrek E (Cat.nr. 11 en 19); 
23-3-1940: '... Scheletro ...' 
26-3-1940: 'Prosegue lo sterro dell'ambiente № 5, sottostante alla Casa della gemma, ed allo stato presente 
dei lavori, si può asserire che suddetto ambiente vi era un ammezzato. Questa circostanza è desunta sia 
dall'intonaco che dal rinvenimento degli avanzi lignei. Nello stesso ambiente si va disterrando un oggetto in 
legno carbonizzato che forse sia una culla.' 
28-3-1940: 'L'oggetto di legno carbonizzato, accennato nella relazione del giorno 26 с т . , rinvenuto 
nell'ambiente № 5, è effettivamente una culla e conservava i resti carbonizzati dello scheletro di un 
bambino. Detta culla misura m. 0.47 di altezza, m. 0.52 di larghezza, e m. 0.83 di lunghezza. Le pareti della 
culla sono costituite da traverse di legno dello spessore di m. 0.02, e alte m. 0.04, posti alla distanza di m. 
0.15 l'una dall'altra; il fondo è formato da sei traverse di uguali dimensioni delle precedenti. Detta culla è 
stata rinvenuta rovesciata ed in essa, oltre allo scheletro del bambino si sono rinvenuti anche i resti del 
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materassino formato da foglie di albero. Prima di procedere alla rimozione dell'oggetto sopra citato è stata 
eseguita la documentazione fotografica, ed uno schizzo.' 
29-3-1940: 'Continua il disterro dell'ambiente № 5, sottostante alla Casa della gemma, addossato alla parete 
nord di questo ambiente, si è rinvenuto una cassa di legno pitturata in rosso e sostenuta da un chiodo di ferro 
infisso nella parete. In esso sono rinvenuto: vetro: cratere; terracotta: brucia-profumo; vetro: bottiglia; osso: 
dadi da giuoco № 2.' 
1-4-1940: 'Si è ripreso lo scavo dell'ambiente № 5 sottostante alla casa della gemma. In esso si sono 
disterrati gli avanzi di tre scheletri di adulti e di un bambino; anfora nell'angolo nord-ovest.' 
2-4-1940: 'Pietre dure: numero 9 corniole (E 2050); bronzo: due monete (E 2051).' 
3-4-1940: 'Durante la prosecuzione dei lavori nell'ambiente № 5 si è disterrato: legno carbonizzato: tavoli-
netto mancante delle estremità inferiori e con decorazione sulle gambe di una testa di cane. Alt. m. 0.44 -
diametro del piano m. 0.52. Il piano di detto tavolino è sostenuto da tre traverse di legno larghe ciascuno m. 
0.04 e dello spessore di m. 0.02 disposte a croce (E 2052).' 
4-4-1940: 'Settimo scheletro; terracotta: tegame (E 2053); terracotta: 2 piatti (E 2054). 
5-4-1940 terracotta: urceo (E 2055); terracotta: tegame (E 2056).' 
Libr. trov. (met potlood genummerd) 5: 'Collocazione Casa dell'atrio a mosaico; Descrizione: Legno. Piccola 
culla (cuna) di forma rettangolare con i piedi a dondola; Provenienza: incerta. Lu. m. 0,80, La. m. 0,50, 
Altezza m. 0,47. Stato: discreto, è completamente carbonizzato e conserva avanzi di materia vegetale.' 

Bed; Isola Sacra; Maiuri (1958, 178) noemt een bed: 'Nel primo vano (N. II) trovasi un letto appoggiato 
all'angolo nord-est'; het is ingetekend in Maiuri 1958, fig. 143. 

Appliek van sen fulcrum, brons; Libr. trov. no. E 2210 bis: 'Data: 19-10-1960. Posto: Cardo ΙΠ Superiore 
(Decumano Massimo). Descrizione: Bronzo, Applique di testata a figura umana alata cm. 9 χ 6.' 
Scheda no. E 2210 bis: '(trafugato vedi lettera 344 del 5-8-75/ recuperato vedi lettera prot. n° 177, 27-2-76) 
Bronzo - 'Applique' con busto femminile diademato. (In realtà si tratta di Attis col beretto frigio) 
Provenienza: Cardo ΙΠ Sup. (all'incrocio col Decumano Massimo) La. m. 0,06, Alt. m. 0,10. Stato: scadente, 
in molti punti si presenta corrosa incrostata.' 

Appliek van een fulcrum, brons; Libr. trov. no. E 2211 bis: 'Data 19-10-1960. Posto: ΠΙ Cardo Superiore 
(Decumano Massimo). Descrizione: Bronzo, Applique di testata alata a figura umana cm. 12 χ 12.' 
Scheda no. E 2211 bis: 'Trafugato 1975. Provenienza: III Cardo Superiore all'incrocio con il Decumano 
Massimo. Stato: buono, presenta {...} di fusione. Dimensioni: Larghezza m. 0,12; Altezza m. 0,12. 
Descrizione: Bronzo, Applique ad altorilievo con busto di satiro alato. Sulla testa corimbi di colera. Il 
braccio destro ripiegato sul petto stringe un elemento che potrebbe essere l'ansa di una spada. Omero destro 
tunicato. Osservazioni: fattura grezza.' 

Appliek van een meubel, brons; Libr. trov. no. E 2212 bis: 'Data: 19-10-1960. Posto: III Cardo Superiore 
(Decumano Massimo). Descrizione: Bronzo, Applique raffigurante Minerva di ottima conservazione. 
Dimensioni cm. 14 χ 6.' 

Scheda no. E 2212 bis: 'Trafugato 1975. Provenienza: Cardo ΙΠ Superiore all'incrocio con il Decumano 
Massimo. Stato: Ottimo, tracce di incrostazione. Dimensioni: Lunghezza mass. m. 0,065; Altezza mass. m. 
0,14; Spessore m. 0,06. Descrizione: 'Bronzo - 'Applique' con busto tunicato di Minerva: braccio destro 
piegato e rivolto verso la spalla sinistra con mano a pugno ed indice protere - Elmo adomo di ampia cresta.' 

Bronzen tafelpoot, fragment; Libr. trov. no. E 2214 bis: 'Data: 22-10-1960. Provenienza: Trovato a m. 0,90 
dalla porta della Casa dei due atri sul piano {...}. Descrizione: Bronzo. Fanciullo che si erge da una foglia di 
acantus con le braccia tenenti in segno di adorazione, con tratti somatici ben marcati e di altezza cm. 28.' 
Scheda no. E 2214 bis: 'Trafugato 1975 - recuperato 1976. Provenienza: Cardo ΠΙ Superiore sul piano 
stradale a m. 0,90 della porta della Casa dei due atri. Stato: cattivo, mancano le dita della mano destra ed un 
piccolo frammento della foglia; incrostata in neri punti. Dimensioni: Larghezza m. 0,09; Altezza m. 0,28. 
Descrizione: Bronzo - Scultura raffigurante una figurina fantastica a mezzo busto derívente in acanto con le 
bracera allargate e tese in basso, e dai tratti somatici ben marcati. Capigliatura inanellata con un {...} alto 
sulla fronte - Solo la testa è piena {...} le braccia. Il corpo è caso. Bibliografia: J. Deseureux, Archeologia 90 
(1976) p. 63.' 
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Tafel; Collegio degli Augustali, vertrek a (Cat.nr. 17); Libr. trov. no. E 2236: 'Data 20-2-61, Collegio degli 
Augustali, ambiente a a destra entrante dal ΙΠ Cardo. Legno (Carb.) Tavolino a piano rotondo con due piedi 
rintagliati raffiguranti due zampe e testa e corpo di levriero. Manca il HI piede.' 
Scheda no. E 2236: 'Coli. Def. Ufficio ... Coli. Già nell'officina restauro carbone. Oggetto: Legno - Tavolo a 
3 piedi con piano rotondo. Prov. Collegio degli Augustali, ambiente a destra entrando dal III Cardo. Alt. m. 
0,64, spess. piano m. 0,04, Diam. piano m. 0,52. Stato: frammentario, manca di un piede e di parti di 
un'altro - Il piede è tutto screpolato. Restauro: reintegrato con pezzo colorato di marrone il piede mancante e 
parte del secondo piede. Reintegrato il piano {inulsito} di cera - Descr. Tavolo a 3 piedi (la parte del 2o 
restaurati e reintegrati) con piano circolare moderato al bordo. I piedi sono decorati da protomi di levrieri 
con le teste poste in direzione dell'attacco del piede al piano ed dimoveano con le zampe deteriori i lati della 
gamba del tondo; questa termina, all'estremità in un piede, efflorescente in unghie biffuse}.' 

Poot, brons; Libr. trov. no. E 2250: 'Data: 16-5-1961. Posto: Ins. VI 17, Casa del colonnato tuscanico. 
Dimensioni: Altezza cm. 38. Descrizione: Bronzo. Piede di letto.' 

Appliek van een meubel, brons; Libr. trov. no. E 2266: 'Data: 16-5-1961. Posto: Casa del colonnato 
tuscanico. Descrizione: Bronzo. Applicco raffigurante una faccia di donna. La mano destra poggia nella testa 
e la sinistra sforgente in avanti. Misura cm. 8,5 per 9.' 
Scheda no. E 2266: '(Trafugato 1975/ recuperato 1976) Provenienza: Casa del colonnato tuscanico, n.17, Ins. 
VI, Cardo IH (incrocio con il Decumano Massimo). Stato: integra, ricoperta di una strata di crosta {...}. 
Dimensioni: Larghezza mass. m. 0,08; Altezza mass. m. 0,09; Spessore m. 0,0025. Descrizione: Bronzo, 
'Applique' con busto muliebre: braccio destro {...} ad arco sulla testa, spalla sinistra tunicata, mano sinistra 
sporgente all'altezza del petto. La figura è racchiusa tra due {...} floreali che dalle spalle si riuniscono al 
centro in basso.' 
Het stuk is gepubliceerd door Cerulli-Irelli (1974, 110-111 en fig. 77). 

Meubelappliek, Casa del colonnato tuscanico, vertrek 11; Libr. trov. no. E 2271: Data 16-5-61 Casa del 
colonnato tuscanico. Bronzo, Applique. Figura di guerrier a cavallo. Misura cm. 12 χ 11.5.' 
Scheda no. E 2271: '(trafugato vedi lettera 344 del 5-8-75) Descrizione: Bronzo 'Applique' con guerriero a 
cavallo; il cavalliere leve in alto lo scudo e il cavallo è ritratto in atto di stramazzare {ampro paneggio} 
Provenienza: Casa del colonnato tuscanico N.17 Ins. VI, Cardo ΠΙ (incrocio con il Decumano Massimo) La. 
Mass. m. 0,11 A. Mass. m. 0,145. Stato: integro.' Het stuk is gepubliceerd door Cernili Irelli 1974, 109-110 
en fig. 76. 

Rek; Casa del colonnato tuscanico, vertrek 2, taberna; Cernili Irelli (1974, 20-21) geeft de volgende beschrij
ving: 'Su ambedue le pareti si rinvennero incastri di travicelli lignei orizzontali: uno sulla parete orientale e 
ben nove su quella opposta; sono travicelli a sezione quadrata о rotonda e di dimensioni leggermente 
differenti fra loro (lato о diametro variante tra i 10 ed i 6 ст.), disposta in maniera disordinata ad eccezione 
di sei centrali in tre filari orizontali; questi ultimi costituiscono certamente il sostegno di uno scaffale simile 
a quello della taberna η. 12 della casa insula V n. 11.' 

Kist, zogenaamde Decumanus Maximus (Cat.nr. 41); Libr. trov. no. E 2323: 'Data 1-8-61, Decumano 
Massimo, Lato NE. Legno, Cassa capovolta a forma di ripostiglio in legno carbonizzato in discreto stato di 
conservazione. Misura m. 1 di lunghezza e m. 0.63 di larghezza. E' alta m. 0,45; nell'interno si sono 
rinvenuti frammenti di focaccia e stoffa.' 

Appliek van een meubel; Libr. trov. no. E 2474: 'Data 21-11-61 III Cardine Superiore (all'incrocio con il 
Decumano Massimo. Bronzo. Applicco raffigurante una ninfa seminuda seduta a sdraia, poggia il braccio 
destro sulle ginocchie e il braccio sinistro su di un'anfora da cui trabocca aqua. Ben conservata con i 
lineamenti ben marcati; di forma triangolare. Misura cm. 19 di lunghezza e cm. 15 di altezza.' 
Scheda no. E 2474: 'Descrizione: Bronzo: 'Applique' ad altorilievo con figura femminile abbandonata su una 
roccia; il braccio destro è allungato sul corpo, il sinistro poggia su un'anfora che versa acqua; gambe 
drappeggiate da un fluente panneggio, busto nudo. Provenienza: Cardo Superiore III (all'incrocio con il 
Decumano Massimo, Lu. т . 0,20, La. т . 0,065, Alt. т . 0,15. Stato: ottimo.' 

Mensevoetjes, brons; Libr. trov. no. E 2546: 'Data e posto incerti. Descrizione: Bronzo. Piedi piccoli, a cof-

271 



fie tagliati alle caviglie e {...}. Probabilmente finimenti di mobili integri.' 
Scheda no. E 2546: 'Provenienza incerta. Stato: buono. Dimensioni: Lunghezza m. 0,07. Descrizione: Bronzo 
- Due piccoli piedi con caviglia; sono cavi (destro e sinistro) probabilmente decorazioni di mobili ò altra.' 

Mensevoetjes, brons; Libr. trov. no. E 2547: 'Data e posto incerti. Descrizione: Piedi piccoli a coffie tagliati 
alle caviglie e corvi, probabilmente finimenti di mobili integri.' 
Scheda no. E 2547: 'Provenienza incerta. Stato: buono. Dimensioni: Lunghezza m. 0,07. Descrizione: 
Bronzo. Due piccoli piedi con caviglia (destro e sinistro); sono {...}; probabilmente decorazioni di mobili о 
altro.' 

Beddepoot; Libr. trov. no. E 2710: 'Provenienza e data incerte. Bronzo. Basetta (probabilmente piede di 
letto) a sezione rettangolare, sagomata in basso e con le tracce dell'attacco in alto; in due pezzi. Altezza m. 
0.285; largh. m. 0.075.' 
Scheda no. E 2710: 'Descrizione: Bronzo, Frammenti №. 2 di una basetta a sezioni rettangolare modanata in 
basso e con le tracce per l'attacco in alto (forse appartenente a un letto о basetta di erma). Provenienza e 
data incerte. Lu. m. 0,285; La. m. 0,075; stato: frammentario; La. m. 0,077, Lu. m. 0,282, Α. 0,029.' 

Hoeksteunen voor het frame van een bed, brons; Libr. trov. no. E 2711: 'Provenienza e data incerte. Descri
zione: bronzo: frammenti no. 2 di lamine ripiegate in due; probabili decorazioni di angoli di mobili con 
decorazioni impresse. Lunghezza m. 0,36 e m. 0,25.' 
Scheda no. E 2711: 'Provenienza: incerta. Stato: Frammentario. Dimensioni: Lunghezza I 0,37, Π 0,255; 
Altezza 0,04 χ 0,03. Descrizione: Bronzo - N. 2 frammenti di ornamento di un mobile о altro, irricostruibili; 
sotto la crosta si intravvede una decorazione con una rosetta a 16 petali e una fascia con foglie lanceolari, 
foglie d'edera e corimbi.' 

Basis poot, brons; Libr. trov. no. E 2781: 'Data e posto incerti. Descizione: Bronzo - Pezzo di mobile costi
tuito da una parte cilindrica sagomata e da una parte a sezione quadrata con due elementi di incastro. 
Lunghezza mass. m. 0,11.' 
Scheda no. E 2781: 'Provenienza incerta. Stato: integro incrostato. Dimensioni: Larghezza m. 0,08 (con 
l'incastro); Altezza m. 0,11; Diam. piede 0,045. Descrizione: Bronzo - Piede di mobile a base cilindrica 
sagomata con una sezione superiore quadrata e cava da cui sporgono due elementi a incastro con fori {...}.' 

Hoeksteunen voor het frame van een bed, brons; Libr. trov. no. E 2784: 'Data e posto incerti. Descrizione: 
Bronzo, Frammenti no. 3 di cornicette costituiti probabilmente elementi angolari di decorazioni di mobili; 
lunghezza m. 0,23; m.0,22; m. 0,15.' 
Scheda no. E 2784: 'Provenienza incerta. Stato: Frammentario, leggermente incrostati. Dimensioni: 
Lunghezza A 0,23; В 0,22; С 0,15. Descrizione: Bronzo - Gruppo di n. 3 frammenti irricostruibili di cornici 
costituenti probabilmente elementi angolari di mobilio.' 

Hoeksteun voor het frame van een bed, brons; Libr. trov. no. E 2786: 'Data e posto incerti. Descrizione: 
Bronzo. Lastrina rettangolare con tracce di legno carbonizzato su ambedue le facce; m. 0,15 χ 0,125.' 
Scheda no. E 2786: 'Provenienza incerta. Stato: lastrina integra presenta incrostazioni - il legno è perduto da 
un lato, ne sono visibili le tracce da esso lasciate nel metallo. Poche tracce sull'altro lato. Dimensioni: 
Larghezza m. 0,15 χ 0,125; Altezza {...) lastrina 0,002. Descrizione: Bronzo - Lastra rettangolare (forse 
coperchio di uno scrigno) con tracce di legno carbonizzato su tutte e due le facce - Una delle quale presenta 
una scorniciatura ed una {...}.' 

Scharniersegment, bot; Libr. trov. no. E 2811: 'Data e provenienza incerta. Stato: integra. Dimensioni: 
Altezza 0,093; Diam. mass. 0,03. Descrizione: Osso, Cerniera cilindrica con due fori sulla faccia e linee 
parallele incise su una base.' 

Scharniersegmenten, bot; Libr. trov. no. E 2812: 'Data e provenienza incerte. Stato: integre. Dimensioni: 
Altezza 0,025; Diam. m. 0,03. Descrizione: Osso, N. 6 Cerniere cilindriche con un foro sulla faccia.' 

Scharniersegment, bot; Libr. trov. no. E 2853: 'Data: luglio 1962. Provenienza: Nuovo Edificio sul Decuma
no Massimo, ambiente N. 1, piano superiore (corridoio). Stato: mancante solo di una piccola parte. 
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Dimensioni: Lunghezza 0,087; Diam. 0,022. Descrizione: Osso grigio. Cerniera per mobile decorata con 
cerchi incisi.' 

Bronzen meubelappliek; Libr. trov. no. E 2876: 'Data 30-11-65 Nuovo edificio sul Decumano Massimo sotto 
i resti del pavimento in cocciopesto del corridoio di accesso al piano superiore. Bronzo. Framm. № 3 (parte 
fuso) facenti parte della decorazione, non chiaramente ricostruibile, applicate ad un mobile di legno, di cui 
rimano, aderenti al bronzo, tracce carbonizzate; sotto le incrostazioni si possono però riconoscere elementi di 
serratura; lungh. mass, dei 3 frammenti m. 0.08; m. 0.06; m. 0.06.' 
Scheda no. E 2876: 'Descrizione: frammenti, in parte fuse, non chiaramente ricostruibili, della decorazione di 
un mobile, di cui restano aderenti al bronzo tracce carbonizzate. Si possono riconoscere elementi di serratura 
e forse piccoli frammenti di ferro. Prov. Dee. Mass. - Nuovo scavo (nel pavimento del piano superiore. Lu. 
mass. cons, del framm. m. 0,08. Stato: pessimo.' 

Kist?; gebouw aan de zogenaamde Decumanus Maximus; Libr. trov. no. E 2885: 'Data 17-6-66 Nuovo 
edificio sul Decumano Massimo - Piano Superiore. Ambiente Dipinto № 6. Legno carbonizzato. Bronzo e 
ferro. Frammento di cassetta, con complesso sistema di serratura formato da vari elementi di bronzo e ferro, 
ossidiati ...' 
Scheda no. E 2885: 'Descrizione: Bronzo, ferro e legno: grumo carbonizzato, probabilmente una cassetta di 
legno contenente fra altri elementi in ferro, chiodi, cerniere e catenelle con elementi di serratura in bronzo. 
Prov.: Nuovo Edificio (piano superiore Ambiente №. 6). Decumano Mass. Lu. mass. cons. m. 0,23; La. 
mass. cons. m. 0,13; spess. mass. cons. m. 0,65. Stato: frammentario.' 

Twee meubelpoten; zogenaamde Decumanus Maximus; Libr. trov. no. E 3032: 'Data 20-1-68 Nuovo scavo 
sul Decumano Massimo pianterreno, sul balcone della bottega № 4. № 2 piedini ad incontro che erano 
applicati ad un mobile; integri; presentano tracce di ferro ossidato. Lu. m. 0.075; Alt. m. 0.04.' 
Scheda no. E 3032: 'Descrizione: Bronzo: №. 2 rivestimenti rettangolari di zampe di mobile con prese di 
fissaggio. Provenienza: Bottega №. 4 Decumano Massimo, Nuovo scavo, pianterreno (sul bancone di vendita 
20-1-1968. Lu. prese di fissaggio m. 0,035; la m. 0,58 χ 0,036 A. 0,035. Ingombro minimo 0,07. Cons. 
Integro, tracce di ferro ondato.' 

Houten beddepoten met bronzen bekleding; twee stukken noemt Boube-Piccot (1975, 374): '78) Deux 
jambages d'un lit, découverts dans l'atelier no. 5 de l'Insula Orientalis II - in situ.' Wellicht duidt de 
aanduiding 'in situ' op het feit dat in deze winkel twee elders gevonden poten in een vitrine tentoongesteld 
zijn. 

Beddepoot; Scheda: 'Cassetta L/M L/l. Data del rev. febbraio 1982. Coll. Ex antiquarium Bacteca №. 9. 
Oggetto: piede di mobile. Dimensioni: Lu. frammento ricomposto m. 0,15. Stato: restano 5 frammenti di cui 
uno non ricomponibile. Descrizione: Legno - piede di mobile carbonizzato realisato con perno centrale nel 
quale si infilano gli elementi modanati.' 

Tafel; Casa dell'atrio a mosaico (IV 1-2)? (cat.nr. 14); Libr. trov. (met potlood genummerd) 4: 'Collocazione 
Casa dell'atrio a mosaico; Descrizione: Legno, tavolino (ménsula) rotondo a tre piedi decorati con protomi di 
feline scolpite nel legno. Provenienza: incerta. Alt. m. 0,67, Diam. del piano m. 0,57. Stato: discreto, è 
completamente carbonizzato ed in parte restaurato.' 

Tafelpoot: Scheda: 'Cassetta L/M L/l Data rev. Febbraio 1982. Coli. Ex Bacteca №. 9 Antiquarium. 
Oggetto: piede di tavolo? Dimensioni: Lunghezza max. cons. 13, Diam. max. 3. Stato: resta 1 frammento. 
Descrizione: frammento di piede di tavolo carbonizzato.' 
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APPENDIX 2 

NIET GEÏDENTIFICEERDE FRAGMENTEN 

In deze appendix zijn enige houten fragmenten opgenomen die zijn opgeslagen in een depot in de zuidoost
hoek van Insula VI (VI 6, vertrek N). Al deze fragmenten hebben wellicht deel uitgemaakt van meubels, 
maar het is niet zeker welk type meubel het betreft. 

Fragment van een bank? Zie afb. 173. 
Maximaal geconserveerde hoogte: 140 mm.; lengte maximaal: 90 mm.; breedte 34 mm. 
Element dat aan twee tegenover elkaar gelegen zijden vlak is en aan de overige twee naar buiten toe gerond. 
Het fragment heeft in het midden van de vlakke zijden een klein vierkant gat, dat mogelijkerwijs diende om 
een ander element te bevestigen. Boven en onder zitten breukvlakken. 

Fragment van een stoel of kruk? Zie afb. 174. 
Maximaal geconserveerde hoogte: 230 mm.; lengte 25 mm.; breedte 25 mm. Afmetingen volledig geconser
veerde gaten: 35 χ 5 mm. 
Lat met aan beide uiteinden breukvlakken. Het fragment heeft een viertal rechthoekige gaten die paarsgewijs 
zijn aangebracht. Ze hebben deel uitgemaakt van pen-en-gatverbindingen. 

Fragment van een bank? Zie afb. 175. 
Maximaal geconserveerde hoogte: 70 mm.; maximaal geconserveerde lengte: 40 mm.; maximaal geconser
veerde breedte: 30 mm. 
Het fragment heeft de vorm van een krul, die mogelijkerwijs gediend heeft ter decoratie van de poot van een 
bank. Vergelijk cat.nr. 26. 

Zes fragmenten. Zie afb. 176. 
Maximaal geconserveerde hoogte: 170-190 mm.; maximale lengte: 35 mm.; diepte ca. 15 mm. 
Alle fragmenten zijn dunne, rechte latten met op één uitzondering na aan een van de uiteinden een verbre
ding met daarin een cirkel. In het midden van deze cirkel is in één stuk een gat te zien. Omtrent de 
oorspronkelijke functie is niets bekend. 
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APPENDIX 3 

AFGIETSELS VAN HOUTEN MEUBELS IN РОМРЕП 

Hieronder worden enkele afgietsels en vondsten van houten meubels in de opgraving in Pompeii beschreven, 
voor zover toestemming is verleend voor de bestudering ervan. 

Casa del sacello iliaco (I 6, 4): twee bedden 
In de Casa del sacello iliaco zijn gipsafgietsels gemaakt van twee bedden. Op de boorden van het bed in 
cubiculum 1, ten oosten van het atrium, is een paneeldecoratie aangebracht (afb. 177-179 en 200 A). Tegen
woordig zijn van dit bed omvangrijke resten van het linkerboord, de bovenrand van het achterboord en een 
onleesbare afdruk van het rechterboord bewaard gebleven. De onderbouw is geheel door zand bedolven. 
Langs de bovenrand is het bed modem aangesmeerd. De resten van het achterboord - in aansluiting op het 
linkerboord - zijn ca. 24 cm. hoog en 22 cm. lang. Bovendien is een verticale strook en een paneel te zien. 
Over de niveauverschillen in de afzonderlijke delen van het boord kan niets worden medegedeeld. Het linker
boord staat tegen een wand in opus craticium met daarop een vierdestijls-schildering. Het meubel komt 
verschillende malen in de archeologische literatuur ter sprake.904 Het bedraam meet 2,31 x 1,32 m. Op de 
reconstructietekening van Spinazzola (1953, 450 fig. 513) zijn de boorden juist weergegeven, met een 
geleding in twee rijen panelen boven elkaar, drie aan de korte zijden en negen in het lange achterboord. De 
reconstructie van het bedframe en het onderstel is niet juist. De voorbalk van het raam heeft horizontaal 
gelopen en was niet gebogen, zoals in de reconstructietekening. In plaats van het vreemd aandoende onder
stel zullen poten het bedraam ondersteund hebben. De dikte van de boorden zal geringer zijn geweest dan in 
de reconstructie is aangegeven. 

Het tweede bed (afb. 180), in cubiculum d, ten westen van de fauces, was volgens de opgravingsver
slagen voorzien van applieken uit bot (NSc 1912, 408 en Spinazzola 1953, 446: 'ed ornano la spalliera ..., 
divisa in due zone, rimastivi in sito, di un commesso di filletti di osso in riquadri verticali'). Er zijn resten 
van drie boorden bewaard, nu geheel achter glas geplaatst, en van het raamwerk dat vol zand ligt. De boor
den zijn samengesteld uit horizontale planken. Het bed staat tegen een vierdestijls-schildering. Ook dit bed 
wordt verschillende malen in de archeologische literatuur behandeld.905 Het bedraam meet 2,35 χ 1,24 m. 
In de reconstructietekening van Spinazzola (1953, 449 fig. 510) is het bedraam volledig toegevoegd waarbij 
de bedden afgebeeld in de scène met salutatio in het grafmonument van Vestorius Priscus buiten de Porta 
Vesuvio te Pompeii, als voorbeeld zijn genomen.906 Op de boorden is een geleding in rechthoekige panelen 
en stroken van been weergegeven. Oorspronkelijk zullen de boorden niet, zoals in de reconstructie, op de 
vloer van het vertrek hebben gesteund, maar op de rand van het bedraam. De boorden waren ook minder dik 
dan in de reconstructie van Spinazzola. 

Casa dei Ceii (1 6, 15): kast (aß. 181 en 200 B-C) 
In de hoek rechts voor in het atrium staat het afgietsel van een grote houten kast. Van deze oorspronkelijk 
rechthoekige kast zijn de achterkant (1,58 χ 1,23 cm.) en de linker zijkant (1,43 χ 0,73 m.) aan de buiten
zijde afgegoten. De vlakken bestaan uit een aantal opgaande latten waartussen verdiepte elementen zijn 
aangebracht. Inclusief de afsluitende stijlen is aldus een verdeling verkregen van dertien verticale elementen 
aan de achterzijde en elf aan de linkerzijde van de kast. Bovendien is aan de achterzijde een gedeelte van de 
afsluitende horizontale lat in afgietsel bewaard. Deze laatste diende ter ondersteuning van de bovenplaat van 
de kast, waarvan men geen afgietsel heeft kunnen maken. De rechterzijde van de kast vertoont in het geheel 
geen verdeling en moet als moderne aanvulling worden beschouwd. Datzelfde geldt voor de voorzijde, 
waarin de afdrukken zichtbaar zijn van de planken die gebruikt zijn als bekisting bij het maken van het 

Elia 1932, 420 (het huis heeft hier een oud nummer, namelijk II 7, 2); Spinazzola 1953, 31 en nota 31, 446, 450 fig. 512-513; 
Strocka 1984, 130 en Taf. 53, 2 ('einen stattlichen leclus'); Faust 1989, 198 Kat. 298 (zij acht het bed ten onrechte ingelegd met 
been). Een foto staat in: Baldassarre 1990 I, 317. 
Spinazzola 1953, 31 en nota 31, 446, 449 fig. 510-511; Strocka 1984, 128 en Taf 57,2 en 58,1; Faust 1989, 198 Kat. 298, 
Baldassarre 1990 I, 293 (foto). 
Cf. Mols/Moormann, in druk. 
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afgietsel. Midden in de voorzijde is een metalen element waar te nemen, dat mogelijkerwijs deel heeft uitge
maakt van het sluitwerk (van links naar rechts) tussen 70-74 cm. en van onder naar boven tussen 99-
104 cm.). De vier poten waarop het stuk thans rust zijn modern. Binnenin het meubel zijn moderne trek-
stangen aangebracht. Na het maken van het afgietsel zijn scheuren ontstaan die met gips zijn aangesmeerd. 
De bodem, die waarschijnlijk eveneens modem is, is naar onderen uitgebogen.907 

Casa di Fabius Amandio (I 7, 2-3), vertrek с, ten oosten van de fauces: kast (aß. 200 D) 
Gipsafgietsel van één zijde van een kast met paneeldecoratie (hoogte χ breedte: 90 χ 63 cm.). Het paneel 
bestaat uit een geprofileerde lijst met daarboven een vlakke band. Boven de vlakke band zit een verdeling in 
verticale latten die om en om iets inspringen ten opzichte van de vlakke band of op dezelfde hoogte liggen 
als de band. 

Huis 1 7, 5: kist 
In het centrale vertrek aan de voorzijde van dit huis is een afgietsel opgesteld van twee zijden, een lange en 
een korte, van een kist. In de literatuur staat deze vermeld in de NSc 1927, 16. 

Casa dell'efebo (I 7, 11): bed (aß. 182) 
Achterin de Casa dell'efebo bevindt zich de afdruk van een bed in een bijzonder klein cubiculum gelegen 
aan de noordkant van het atrium in de zuidwesthoek; dit cubiculum kon door deuren worden afgesloten. Van 
deze deuren is de linker in afgietsel bewaard gebleven. Het bed, dat daarachter de gehele lengte en tweederde 
van de breedte van het vertrek vult, lijkt niet volledig te zijn opgegraven. Vooraan is de afdruk in negatief 
van de voorbalk van het raamwerk van het bed te zien. Voorts zijn geen details te onderscheiden. Het bed is 
gepubliceerd in de NSc 1929, 355 no. 3 (ingetekend in de plattegrond) en 359. Volgens de laatste passage 
waren de boorden gedecoreerd met stroken van bot in een geometrisch patroon. 

In vertrek 17, een triclinium aan de tuin, zijn voorts de resten van drie lecti tricliniares gereconstrueerd. 
In de huidige opstelling zijn alleen de bronzen poten antiek; al het houtwerk is modem en is geen juiste 
weergave van de oorspronkelijke situatie.908 

Casa di Cerere (I 9,13): twee kasten, drie bedden, een bergmeubel en een fragment van een meubel 
In het vertrek h, ten westen van de fauces van de Casa di Cerere staat een aantal afgietsels in cement opge
steld van fragmenten van meubels.909 Allereerst staat hier een kast waarvan de buitenkant van de achter- en 
rechterzijde in gipsafgietsel bewaard zijn gebleven (afb. 183-184 en 200 E-G; hoogte ca. 108 cm., lengte 
achter 80 cm. en rechts 48,5 cm.). Van de bodem is bovendien de licht geronde uitstekende lijst bewaard 
gebleven. Langs de bovenrand van het rechter zijpaneel zijn de resten van een geprofileerd lijstwerk goed te 
zien. Aan de achterkant is dit niet te onderscheiden. De lijst steekt ca. 85 mm. uit ten opzichte van het zij
vlak van de kast en 90 mm. uit de voorzijde en is opgebouwd uit verschillende elementen die boven elkaar 
zijn bevestigd. In de lijst zit in de linkerhoek een onverklaarbare uitstulping. In het midden van het profiel 
zitten in de vlakke lijst in het midden verticale kraslijnen. Er zijn er 12 zichtbaar op 17 mm. van elkaar. Van 
achter naar voren gemeten is de eerste te zien op 335 mm., dan zijn er 9 te zien en voorts na 35 mm. nog 3. 
Van de basis aan de zijkant zijn alleen sporen over van ca. 2.5 cm. hoogte. De aansluiting van de zij- en 
achterkant is juist, met dien verstande dat de opbouw binnen beide vlakken verschillend is; de hoogtematen 
zijn dus niet gelijk.910 

In hetzelfde vertrek staat het afgietsel van twee boorden van een bed, het achterboord (lengte χ hoogte: 
187 χ 47 cm.) en het rechter zijboord (lengte χ hoogte: 63 χ 47 cm.) die in een hoek van 90 graden op 
elkaar aansluiten (afb. 185). De boorden tonen geen decoratie of zichtbare details. Het rechterboord verloopt 
aan de voorzijde in een boog naar beneden. De dikte van het afgietsel is ca. 9 cm. Waarschijnlijk is de 
buitenkant van het afgietsel origineel. Aan de buitenkant van het zijboord zijn althans twee horizontale schei
dingen van planken te onderscheiden. Over het gebogen zijboord loopt bovendien mogelijkerwijs een dunne 
lat van ongeveer 1 cm. dik. Het is niet te zien hoe deze in de hoek tussen dit boord en het lange boord 

De kast wordt behandeld in de NSc 1914, 292-293, door Budde 1940, 15 en Michel 1990, 22 en 25 (zij geeft een beschrijving 
van de resten en rekent de verticale planken aan de voorzijde en de rechterzijde ten onrechte tot de antieke kast) 
De bedden zijn met opgenomen in Faust 1989 
De nummering van de vertrekken is overgenomen uit De Vos 1976, pi 35. 
Cf Baldassarre 1990 II, 208. 
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verloopt De dikte van het zijboord is aan de achterzijde te meten (4 cm ), waar deze dan tegen het achter-
boord is bevestigd Hier loopt namelijk over het achterboord op vier cm uit de hoek een verticale naad Ook 
het achterboord lijkt te zijn samengesteld uit 3 planken, en aan de bovenrand is het achterboord voorzien van 
een afdeklat 

In het vertrek staat tevens een afgietsel in cement van de onderkant van het raamwerk van een bed met 
resten van poten waardoor een ijzeren pen steekt (afb 168-188 en 201 A, afmetingen 187 χ 115 cm ) Afge-
goten zijn elementen van het raamwerk en rooster В met onder het rooster В een tweetal poten Ten opzichte 
van de elementen van het raamwerk is rooster В enigszins verschoven Tussen de elementen van het raam
werk en rooster В is het oppervlakte van het afgietsel gebold Waarschijnlijk is hier de onderzijde van het 
matras mee afgegoten Ongeveer boven de aansluiting van de dwarsregel bevinden zich twee houten poten 
- vierkant in doorsnede, waarvan links meer bewaard is dan rechts - met elk een ronde ijzeren pen in het 
centrum Het geheel vormt één afgietsel De elementen zijn ten opzichte van elkaar verschoven en liggen 
thans omgedraaid Er is geen enkel deel afgegoten van enige constructie op het raamwerk In de hoeken van 
het raam zijn geen naden van verbindingen zichtbaar Het afgietsel is afkomstig uit cubiculum с ' " 

In het vertrek staan verder twee balkjes die in een hoek van 90° aan elkaar zijn bevestigd Het kortere 
(lengte 39 cm ) is haaks in een langer (lengte 66 cm ) ingebed Het afgietsel is in cement (afb 189) Dit zou 
een onderdeel van een meubel kunnen zijn 

Tenslotte staat in het vertrek een afgietsel in gips van een fragment van het boord van een bed (afb 
190 en 201 В, lengte χ hoogte 75 χ 52 cm ) Afgegoten is een element van het raamwerk van het bed met 
daarop de binnenkant van hetgeen waarschijnlijk het linker boord vormde In het boord zijn drie panelen 
aangebracht De panelen zijn omgeven door horizontale en verticale stroken Midden op de panelen steken 
rechthoekige spiegels naar voren De bovenrand is enigszins afgerond Ook hier is slechts het voorvlak 
afgegoten Onregelmatigheden op het oppervlak van het element van het raam van het bed zijn wellicht 
resten van bedtextiel die mee zijn afgegoten 

In vertrek c, ten oosten van de fauces, met twee raampjes die op de straat uitkijken en een deur naar het 
atrium toe, staat het cementen afgietsel van het onderste gedeelte van een kast (afb 191 en 201 C-D) 
Hiervan zijn de lange achterkant (lengte χ hoogte 108 χ 70 cm ) en een korte zijde (lengte χ hoogte 63 χ 
70,5 cm ) afgegoten Evenals bij de overige afgietsels is van elke zijde slechts één vlak afgegoten Het 
afgietsel kon men verkrijgen door aan de achterzijde een bekisting te plaatsen Het gevolg hiervan is dat de 
oorspronkelijke dikte van de vlakken niet bewaard is gebleven en alleen het vlak zelf in afgietsel over is Het 
lange vlak vormde waarschijnlijk de achterzijde van de kast Het is opgebouwd uit twee poten die de volledi
ge hoogte van het vlak innemen waartussen van onder naar boven een aantal elementen is geplaatst Van 
deze elementen is allereerst aan de onderzijde de bodemrand van de kast te zien Deze steekt iets voor de 
poten uit Hierboven is een paneel bevestigd waarin langs de bovenrand de aanzetten van dne verticale 
uitsparingen te zien zijn De twee buitenste hiervan zijn aan de onderkant voorzien van een horizontaal latje 
dat enigszins vóór het vlak uitsteekt Rechts boven ontbreekt in de afdruk de bovenhoek De diepte van de 
uitsparingen is 8 mm aan de zijkant en 7 mm aan de achterkant De blokjes steken aan de voorzijde 
ca 12 mm uit In het korte zijvlak is de opbouw onder als in het lange vlak Tussen de twee poten steekt 
wederom het bodemvlak enigszins uit In het paneel boven het bodemvlak zitten bovenin vier verticale 
uitsparingen, zodat tussen de twee stijlen drie opgaande latten ontstaan " 2 

In tabhnum j van hetzelfde huis staat een vormloos afgietsel in cement van een fragment van een 
meubel, wellicht een kist (afb 192) De buitenkant geeft de antieke situatie weer Twee panelen zijn in dit 
stuk in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar verbonden Aan de korte zijde (hoogte χ breedte 
59 χ 60,5 cm ), die nagenoeg vierkant is, zijn vier planken boven elkaar omgeven door een strook die 
enigszins uitsteekt (verdieping 15 mm ) De lat aan de basis van deze korte zijde is iets dikker Aan de lange 
kant van het meubel (hoogte χ breedte 59 χ 88 cm ) loopt de uitstekende lijst alleen boven en rechts en is 
geen verdeling in horizontaal geplaatste planken te onderscheiden Rechts boven is de lange zijde gerond 
Het is waarschijnlijk het afgietsel van een kist voor kostbaarheden, daar bij het stuk fragmenten van ijzeren 
en bronzen platen (metaalbeslag) zijn aangetroffen De dikte van het afgietsel is 8 cm 

Cf NSc 1958, 105, De Vos 1976, 40, 212 fig 7 en 213 fig 8 
Cf Baldassarre 1990 11, 191 
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Casa del fabbro (110, 7): fragment bed (aß. 193-195) 
Eetkamer g grenzend aan de porticus en uitkijkend op de tuin. In de noordwesthoek van het vertrek zit in 
een nis nog een gedeelte van een bed. Bewaard zijn ca. 40 cm. van het raamwerk en een klein element van 
het zijboord in negatief in het vulkanisch materiaal. Dit vulkanisch materiaal is nog niet geheel verwijderd. 
Hierdoor is de linker voorpoot van het bed gedeeltelijk in situ geconserveerd. Het betreft een ijzeren pen die 
verticaal door de houten gedraaide elementen liep. Deze staat precies verticaal en heeft een diameter van 
ca. 1 cm. Op de helft van de hoogte van de pen (volledige hoogte 3 cm. uitstekend boven de onderzijde van 
het negatief van het raam) is door een gat (ca. 10 tot 13 cm. onder het negatief van het raam) in het vulka
nisch materiaal het negatief van een van de gedraaide pootelementen voelbaar met de pen erin. Een monster 
van de houtresten in deze poot kon worden geanalyseerd en bleek fagus te zijn. Iri het vertrek zijn tijdens de 
uitbarsting van de Vesuvius twee personen omgekomen. De skeletten zijn nog aanwezig.913 

Casa di Pinarius Cerealis (111 4, b): fragment bed (aß. 196-198 en 201 E-F) 
In het kleine triclinium a van dit huis, dat voorzien is van een raam met uitzicht op de tuin en een deur, staat 
een afgietsel van fragmenten van de zij- en achterkant van boorden van een bed met daaronder elementen 
van een raamwerk. Het afgietsel van het achterboord is max. 1.28 m. lang, dat van het zijboord max. 58 ст., 
de hoogte is max. 62 cm. De hoogte van de resten van het raamwerk is max. 33 mm. De achterkanten tonen 
in het geheel geen geleding, waarschijnlijk bevond zich daar bij het afgieten de bekisting. In opbouw zijn de 
boorden van onder naar boven aanvankelijk, vlak boven het raamwerk, licht naar buiten toe gerond, iets 
hoger komen ze terug en zijn voorts geheel verticaal. Tussen het holle en het verticale deel loopt een 
horizontale naad, waarschijnlijk de plaats waar twee afzonderlijke elementen van de boorden aan elkaar 
waren bevestigd. Een deel van het bovenste element van het achterboord is bij de uitbarsting naar achter 
weggebogen. Achterin het zijboord zit een inkeping van ca. 15 mm. breed en 20 mm. lang, waarin de resten 
van een ijzeren nagel op 18 cm. te zien zijn boven het bovenvlak van het raamwerk en op 44,5 cm. bevindt 
zich een gat zonder ijzer. Op dezelfde hoogte zijn langs het achterboord een corresponderend gat (onder) en 
de resten van een pen (boven) waarneembaar. Deze pennen en gaten maakten deel uit van de verbinding 
tussen de twee boorden. Aan het achterboord ontbreekt links een stukje van de bovenkant. In het verlengde 
van de rechterkant van dit gat zit een verticale spleet van waaruit de lengte van het achterboord gemeten is. 
Links komt daar nog 11,5 cm. bij, gelijk aan de dikte van het zijboord. De boorden zijn dus iets opgescho
ven. Bovenin links op het achterboord zitten sporen van antieke rode verf. Het geheel staat op een moderne 
steun van ca. 20 cm. hoog. Er is geen houtstructuur te onderscheiden, ook geen aanwijzing voor de wijze 
waarop het matras werd ondersteund. In de hoek is de werkelijke dikte van de boorden waarschijnlijk af te 
lezen. Het zijboord was tegen het achterboord geplaatst. De dikte is 15 mm. boven en 30 mm. onder.914 

Casa di Iulius Polybius (IX 13,1-3): vier kasten (aß. 199) 
In het peristylium van dit huis zijn vier gipsafgietsels van kasten gemaakt die een nadere bestudering 
behoeven. In een van deze is de houten kern van een scharniersegment mede afgegoten, hetgeen bijzonder 
goed laat zien hoe een dergelijke cylinder was opgebouwd. Deze kasten in het huis van Iulius Polybius 
blijven hier buiten beschouwing, omdat de publikatierechten ervan bij Italiaanse collega's berusten.915 

9,3 Cf. Elia 1934, 285-287; Budde 1940, 15 en 61 Abb. 5, Baldassarre 1990 II, 410 
"4 Het bed wordt behandeld in: NSc 1912, 60; Spinazzola 1953, 31 nota 31, 447 en 693-695 en Tig. 661. 
915 Zie voor de inhoud van deze kasten o.a.: Castiglione Morelli del Franco 1988, 222-223 cat. 28-31; id. 244-245 fig. 16-19, id. 249: 

zij noemt vier terracotta lampen, drie hele (uit kast I, III en IV) en één fragmentarische (uit kast IV). 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In deze studie wordt een overzicht gegeven van het houten meubilair dat sinds de herontdekking 
van Herculaneum in de achttiende eeuw aan het licht is gekomen, met de nadruk op de vorm, de 
techniek en de functie. 

In hoofdstuk 1 wordt het algemeen kader geschetst van waaruit het onderzoek heeft plaats
gevonden. Het begrip 'meubel' wordt gedefinieerd en er wordt aangegeven dat behalve de moderne 
categorieën, bedden, tafels, zitmeubels en kasten, ook kisten en huisaltaren (aediculae) belangrijke 
componenten waren van de inrichting van Romeinse woningen. Ook meubilair dat is verbonden 
met de architectuur, namelijk rekken die in de erachter gelegen wand zijn verankerd, worden in 
deze studie tot de meubels gerekend. Vervolgens is nagegaan onder welke omstandigheden hout in 
archeologische context bewaard is gebleven. Dan volgt een overzicht van de stand van het onder
zoek naar meubels in de oudheid en wordt ingegaan op de zeer beperkte behandeling van het 
houten meubilair uit Herculaneum in de archeologische literatuur, ondanks het feit dat dit toch de 
grootste groep houten meubels is die uit de klassieke oudheid bewaard is. De conclusie luidt dan 
ook, dat het houten meubilair uit Herculaneum onvoldoende gepubliceerd is en dat het daarom in 
studies over Romeinse meubels niet de plaats heeft gekregen die het verdient. Voorts wordt 
bekeken welk materiaal ter vergelijking kan dienen voor de meubels van Herculaneum; de geringe 
hoeveelheid houten meubels die elders in het Romeinse rijk aan het licht is gekomen vormt natuur
lijk het primaire vergelijkingsmateriaal, maar daarnaast zijn de afgietsels die zijn gemaakt van 
houten meubels in Pompeii en meubels in andere materialen dan hout van belang, alsmede afbeel
dingen van meubels uit die tijd en opmerkingen over meubels bij antieke auteurs. Hoewel de 
verschillende typen bronnen op zichzelf niet representatief zijn, kan door de combinatie ervan toch 
een betrouwbaar beeld worden verkregen van het Romeinse houten meubilair. Een bespreking van 
het 'Nachleben' in de achttiende en negentiende eeuw, waarin houten meubels geen rol hebben 
gespeeld als voorbeeld voor de neoclassicistische creaties op meubelgebied, sluit het hoofdstuk af. 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt overgegaan op het materiaal uit Herculaneum zelf. Van de 
vele houten meubels die sinds het begin van de opgravingen zijn aangetroffen, zijn er 41 geheel of 
gedeeltelijk bewaard gebleven: dertien bedden, negen tafels, vier zitmeubels en vijftien bergmeu
bels. In hoofdstuk 2 wordt bekeken wat er op het moment van de uitbarsting met het materiaal is 
gebeurd en hoe we ons huidige gegevensbestand - enerzijds de nog bewaarde meubels en ander
zijds het archiefmateriaal waarin nog veel meer vondsten van meubels worden vermeld - moeten 
waarderen. De meubels zijn niet ongeschonden wanneer ze worden opgegraven, maar worden 
verkoold en in fragmenten gevonden. Die verkoling van het hout is veroorzaakt door de hitte die 
gepaard ging met de uitbarsting van de Vesuvius in 79 n.Chr. en de afsluiting van de zuurstof die 
daar onmiddelijk op volgde, een proces dat te vergelijken is met de wijze waarop tegenwoordig 
nog houtskool wordt gemaakt. Verschillende factoren hebben echter veroorzaakt dat er ook veel 
meubels verloren zijn gegaan, zoals de kracht waarmee de vloeibare lava in de huizen is binnen
gedrongen, waardoor meubels vaak verplaatst of kapotgedrukt zijn en toevoer van zuurstof in latere 
tijden waardoor het hout is vergaan. Veel meubels zijn bovendien verloren gegaan doordat er tij
dens achttiende-eeuwse opgravingen met mijnschachten doorheen is gegraven. De meubels die wel 
bewaard zijn, zijn alle in deze eeuw gevonden en konden behouden blijven, omdat er inmiddels 
een methode was om het hout te conserveren, door het in te smeren met paraffine. Deze meubels 
zijn van zeer groot belang, omdat ze ons de mogelijkheid bieden de vorm en de toegepaste technie
ken te bestuderen. Van het meubilair dat in de voorafgaande twee eeuwen is aangetroffen, beschik
ken we alleen over beschrijvingen in de opgravingsdagboeken, die aanvullende informatie verschaf
fen op het gebied van vorm en techniek en - wanneer de vondstomstandigheden nauwkeurig zijn 
opgetekend - over hoe het werd gebruikt. 

De bewaard gebleven meubels waarvan de vondstomstandigheden uit de logboeken bekend 
zijn, komen alle uit het thans blootgelegde stadsareaal en zowel van bovenverdiepingen als van de 
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begane grond van gebouwen, vooral van woningen en winkels. Twee meubels komen uit het 
Collegio degli Augustali, dat als een soort clubgebouw kan worden bestempeld. Behalve de behan
deling van het hout met paraffine zijn aan de meubels in de moderne tijd delen aangevuld en 
constructies gebouwd om het broze materiaal te ondersteunen. Aanvankelijk werden draagstellen 
van metaal en hout vervaardigd, die in de laatste jaren geleidelijk worden vervangen door frames 
van plexiglas. De staat van conservering van de stukken is wisselend. De meubels die zijn over
gebracht naar het magazijn van de opgraving zijn in het algemeen in goede staat, maar die welke 
nog in de opgraving staan gaan snel achteruit door de invloed van het milieu en door aanraking 
door toeristen. De combinatie van opmerkingen in de opgravingsdagboeken met gegevens die de 
bewaarde meubels verschaffen, alsmede applieken van ander materiaal dan hout en aanwijzingen 
voor meubels in de architectuur en de decoratie van de woningen, geeft een representatieve indruk 
van de inrichting van de huizen van Herculaneum met houten meubels. 

De meubelvormen die in Herculaneum bewaard zijn, komen in hoofdstuk 3 aan de orde. Voor 
alle vormen is nagegaan of ze alleen in deze stad voorkwamen of dat ze in grotere delen van het 
Romeinse rijk in gebruik waren. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van het vergelij
kingsmateriaal dat in hoofdstuk twee is gekarakteriseerd. Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk 
de bedden, tafels, zitmeubels en bergmeubels behandeld. Er zijn in Herculaneum drie typen bedden 
te constateren: bedden met hoge boorden op de randen van het rechthoekig raamwerk, biclinia 
- combinaties van twee bedden die in een hoek van 90° met elkaar zijn verbonden - en kinder
bedden, waaronder een wieg. Van een vierde type, de bedden met een fulcrum - een verhoging op 
een van de korte kanten van het rechthoekig raamwerk -, zijn hier geen omvangrijke houtresten 
bewaard gebleven. De vele variaties binnen de originele bedden met boorden in Herculaneum en 
op afbeeldingen van elders rechtvaardigen de conclusie dat dit type veel eerder is ontstaan - al in 
de eerste eeuw v.Chr. - dan totnogtoe werd aangenomen. Voor de biclinia en de kinderbedden 
hebben wij geen vergelijkbare stukken buiten Herculaneum kunnen vinden. Het lijken echter 
meubels met een grotere verspreiding, wegens hun functionele vorm. De tafels behoren alle tot 
eenzelfde type, hoewel ze in details variëren: drie poten in de vorm van dierpoten ondersteunen 
meestal een rond blad. Van één tafel heeft het blad de vorm van een halve maan. Op tweederde 
van de hoogte kan op de poten een decoratie zijn aangebracht in de vorm van de kop van een 
griffioen, een jonge Dionysos/Bacchus of een hond die tegen de poot omhoog lijkt te rennen. De 
hoofdvorm van de tafels kent hellenistische voorlopers, maar de genoemde decoratie moet worden 
gezien als een Romeinse innovatie. Dierpoten zien we eveneens bij drie banken, ofschoon deze 
poten veel meer gestileerd zijn en ook hier verraadt de vorm hellenistische voorlopers. De enige 
bewaarde kruk in Herculaneum heeft een zitvlak dat is gedecoreerd met een ster in houtmozaïek, 
hetgeen het meubel uniek maakt. Onder de bergmeubels zijn kasten, aediculae, rekken en kisten te 
onderscheiden. Op basis van afbeeldingen is duidelijk dat afsluitbare, vrijstaande kasten in het hele 
Romeinse rijk in gebruik waren, ofschoon de voorbeelden te Herculaneum als enige originelen 
bewaard zijn gebleven. Ook de houten aediculae zijn als origineel uniek, maar op grond van 
exemplaren uit minder vergankelijke materialen en losse vondsten van beeldjes van huisgoden is 
aan te nemen dat deze ook elders frequent voorkwamen. Van rekken in dienstvertrekken en 
winkels mag wegens hun functionele vorm worden aangenomen dat ze ook buiten Herculaneum 
voorkwamen, hoewel ze alleen hier bewaard zijn gebleven. Kisten tenslotte maken in verschillende 
vormen algemeen deel uit van de inventaris van huizen in Herculaneum en door vondsten elders 

- vooral van kistbeslag - blijkt dat deze in het algemeen in de Romeinse tijd zeer veel voorkomen
de meubels waren. Een chronologische ontwikkeling van meubelvormen of -typen is in Hercula
neum niet vast te stellen; de momentopname, vastgelegd bij de vulkaanuitbarsting, duidt op een 
gelijktijdig gebruik van het materiaal. Al vertonen de verschillende typen meubels overeenkomsten, 
toch krijgt men de indruk dat serieproduktie niet voorkwam. Als voorbeeld voor de grotere 
verspreiding van enkele meubelvormen die in Herculaneum in origineel zijn gevonden, kunnen 
enkele meubels dienen welke zijn afgebeeld in de askist van Simpelveld (Nederland, ca. 
200 n.Chr.; afb. 10): een bed met boorden, een ronde tafel met drie poten en een kast met twee 
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deuren met verdiepte panelen. Anderzijds kan men uit de overige typen in deze askist opmaken dat 
er ook andere Romeinse meubelvormen waren die niet uit Herculaneum bekend zijn, zoals de uit 
riet gevlochten stoel met rugleuning en armleuningen. 

De gebruikte materialen en de technieken welke bij de vervaardiging van de meubels in 
Herculaneum zijn toegepast, komen ter sprake in hoofdstuk 4. De meubels uit deze stad vormen 
hier het uitgangspunt voor een behandeling van de materialen en technieken die Romeinse meubel
makers gebruikten. Een groot deel van hun kennis hebben de Romeinse meubelmakers ontleend 
aan de Grieken, die op hun beurt weer schatplichtig waren aan de Egyptenaren, reden waarom het 
hoofdstuk aanvangt met een behandeling van de materialen en technieken die Egyptische en 
Griekse schrijnwerkers toepasten. De Romeinen hebben de schrijnwerkerstechnieken verfijnd door 
de van elders overgenomen kennis te combineren met de verworvenheden die reeds op het 
Apennijnse schiereiland aanwezig waren. De stand van de techniek bereikte in de Romeinse tijd 
zulk een hoog peil dat deze nagenoeg ongewijzigd bleef tot aan de industriële revolutie. 

Na een bespreking van de voorgangers komen de houtsoorten aan de orde die de Romeinse 
meubelmakers kozen voor meubels voor zover antieke schrijvers die vermelden. Dit overzicht 
wordt vergeleken met de uitslag van houtanalyses van het meubilair uit Herculaneum. De conclusie 
die hieruit kan worden getrokken, is dat het gevaarlijk is alleen op basis van antieke teksten 
uitspraken te doen over houtgebruik voor meubilair in de Romeinse tijd. Zo worden sommige van 
de in Herculaneum geconstateerde houtsoorten in de antieke literatuur niet genoemd in verband 
met meubels. Bovendien zijn de meeste meubels van Herculaneum vervaardigd van hout van de 
zilverspar, terwijl de schriftelijke bronnen vooral dure houtsoorten in combinatie met kostbare 
meubels noemen. Alleen voor speciale toepassingen werden in Herculaneum loofhoutsoorten 
gekozen. De uitslag van de analyses duidt er op dat de zilverspar in de nabije omgeving van het 
stadje in ruime mate aanwezig moet zijn geweest. Het is te verwachten dat ook buiten 
Herculaneum vooral lokale houtsoorten werden gebruikt voor de vervaardiging van gebruiks-
meubilair, terwijl voor speciale toepassingen zoals draaiwerk, houtsnijwerk en houtmozaïek, hout 
van elders werd aangevoerd indien dit niet in de directe omgeving voorradig was. 

Na de behandeling van de houtsoorten volgt een overzicht van de gereedschappen die 
Romeinse schrijnwerkers, onder wie ook die te Herculaneum, gebruikt hebben bij de vervaardiging 
van meubilair. Dan wordt nader ingegaan op het schrijnwerken zelf en komen de verschillende 
technieken aan de orde die de meubelmakers toepasten. Het materiaal in Herculaneum geeft in dit 
opzicht een schat aan nieuwe gegevens, waardoor het algemene beeld wat betreft schrijnwerken in 
de Romeinse tijd kan worden bijgesteld. Achtereenvolgens komen hier houtverbindingen, lijmen, 
draaiwerk, houtsnijwerk en houtmozaïek, vlechtwerk en de afwerking van meubels aan de orde. 
Vervolgens krijgen de applieken van andere materialen op de houten meubels aandacht. Vooral op 
het gebied van de met brons beklede meubelpoten en de benen scharnieren biedt het materiaal van 
Herculaneum nieuwe informatie. Ten opzichte van de produkten van Griekse schrijnwerkers tonen 
de meubels uit Herculaneum een vooruitgang in techniek. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de diversiteit 
aan houtverbindingen. Zolang het tegendeel niet is bewezen, lijkt het redelijk te veronderstellen dat 
het - toevallig geconserveerde - beeld dat Herculaneum geeft, niet een uitzondering op de regel is, 
maar representatief voor de toenmalige stand van de techniek van het Romeinse meubelmaken. De 
meubels te Herculaneum geven geen uitsluitsel omtrent de aldaar aanwezige werkplaatsen, maar 
het is gezien het gebruik van de lokaal voorhanden houtsoort abies alba aannemelijk dat onder de 
lava nog werkplaatsen van meubelmakers verborgen zijn. De omvang van de stad en de vrij grote 
hoeveelheid meubels per wooneenheid tonen in elk geval dat verschillende meubelmakerijen in de 
stad actief kunnen zijn geweest; deze waren zeer waarschijnlijk van geringe omvang en produceer
den meubels voor de lokale markt. 

In hoofdstuk 5 ligt de nadruk op de functie van de houten meubels te Herculaneum. Als 
uitgangspunt speelde de vraag mee hoe inzicht kan worden verkregen in het gebruik van Romeinse 
woningen. Daarom is allereerst ingegaan op het Romeinse huishouden (domus), om een beeld te 
krijgen van de dagelijkse activiteiten in huis, hetgeen vooral door oudhistorici is bekeken voor 
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huizen met een atrium of een atrium en een peristylium. Vervolgens komt de geleding van het 
Romeinse huis aan de orde en wordt aan de hand van een passage bij de schrijver Vitruvius 
(ca. 20 v.Chr.) gekeken welke typen vertrekken in Romeinse woningen kunnen worden onderschei
den. De auteur onderscheidt in Romeinse woningen qua functie twee typen vertrekken, privé-
vertrekken en openbare vertrekken (propria en communia). Dit onderscheid gaat echter alleen op 
bij de grote wooneenheden met een atrium of een atrium en een peristylium, waar representatieve 
vertrekken een relatief groter oppervlak innemen dan de privé-vertrekken met een intiemer 
karakter. Het merendeel van de huizen in Herculaneum wijkt echter af van die welke in de 
oudhistorische literatuur en door Vitruvius worden behandeld; atria en peristylia ontbreken hier 
veelal, waardoor de gangbare theorieën over de domus en de geleding van Romeinse huizen hier 
op het eerste gezicht niet bruikbaar zijn. Daarom is er in deze studie voor gekozen in de woningen 
te Herculaneum 'statische' en 'dynamische' vertrekken te onderscheiden, een indeling die bij alle 
huistypen opgaat. De eerste zijn echte woonvertrekken, gebouwd en ingericht voor een lang 
verblijf, de tweede vooral doorgangs- en verbindingsruimtes, waartoe ook de representatieve 
vertrekken zijn te rekenen. Terwijl de kleinere wooneenheden vooral bestaan uit statische vertrek
ken, nemen de dynamische een relatief steeds groter deel van het totale perceel in, naarmate de 
woning groter is. Vooral de statische vertrekken vertonen in alle huistypen grote overeenkomst. Dit 
onderscheid dient als uitgangspunt voor de bestudering van het meubilair van Herculaneum in zijn 
oorspronkelijke omgeving. Nagegaan is welke uitspraken de meubels zelf en de situatie waarin ze 
zijn gevonden, toelaten over de activiteiten in een bepaald vertrek en omgekeerd in hoeverre de 
architectuur en de vondstomstandigheden iets zeggen over de functie van de meubels zelf. Voor dit 
onderzoek zijn verschillende invalshoeken gekozen: de meubels zijn geanalyseerd naar de formele 
typen waarin ze zijn onder te verdelen (bedden, tafels, zitmeubels en bergmeubels) en naar de 
functionele categorieën waartoe ze behoren (eten, slapen, werken etc). De conclusie ten aanzien 
van het gebruik van houten meubilair in Herculaneum is dat dit vooral stond in de statische 
vertrekken. Daarom is het aantal houten meubels in kleinere wooneenheden relatief hoger dan in de 
grotere. Houten meubilair werd dan ook in een vertrek bijna nooit geplaatst om de maatschappe
lijke status van de eigenaar te tonen, in tegenstelling tot marmeren en bronzen stukken, de echte 
pronkmeubels, die vooral dynamische, representatieve ruimtes vulden. De meeste houten meubels 
waren van praktische betekenis in het dagelijks leven van de Herculanensische bevolking. 

In de catalogus zijn de 41 bewaarde meubels van Herculaneum gedetailleerd beschreven 
volgens een vast beschrijvingsmodel. Van deze meubels zijn foto's en tekeningen opgenomen. Een 
overzicht van het archiefmateriaal over het materiaal dat in Herculaneum is aangetrofffen wordt 
gepresenteerd in appendix 1. Vervolgens zijn in appendix 2 houten fragmenten uit die stad gegeven 
die misschien afkomstig zijn van meubels. Appendix 3, tenslotte, geeft een overzicht van de afgiet
sels van houten meubilair uit Pompeii, belangrijk vergelijkingsmateriaal voor de stukken uit 
Herculaneum, dat echter grotendeels nog niet is gepubliceerd. 
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SUMMARY 

WOODEN FURNITURE IN HERCULANEUM 

Form, technique and function 

This study presents an overview of the wooden furniture that has come to light since the 
rediscovery of Herculaneum in the 18th century, with an emphasis on the form, function and the 
techniques employed. 

In chapter 1 the basic parameters of the study are sketched. The term 'furniture' is defined 
and it is shown that in addition to the modem categories such as beds, tables, chairs and 
cupboards, the furnishings of Roman houses also comprised chests and house shrines (aediculae). 
Furthermore, fittings associated with the architectural structure, namely racks supported by the 
walls behind them, are also considered as furniture in this study. Next, the circumstances under 
which wood has been preserved in the archaeological context are examined. Subsequently, an 
overview is given of the state of research into ancient furniture and the very limited treatment of 
the Herculaneum furniture in the archaeological literature is explored, despite the fact that it 
represents the most extensive group of wooden furniture known from Classical Antiquity. The 
sorry conclusion is that the wooden furniture of Herculaneum has never been adequately published, 
and, in consequence, has never achieved its rightful place in the study of Roman furniture. 
Following from this, the reference material for the Herculaneum furniture is examined; original 
wooden pieces, found elsewhere in the Roman world, are the obvious primary comparative 
material. Furthermore, casts of wooden furniture taken in Pompeii, and furniture in materials other 
than wood, are important sources of information, as are contemporary representations and remarks 
by classical authors. Although these various sources are not in themselves representative, in 
combination they can give a reliable picture of wooden furniture in Roman times. The chapter 
closes with a discussion of the 'Nachleben' in the 18th and 19th centuries, when Roman wooden 
furniture played scarcely any role in the neoclassical creations of furniture. 

The material from Herculaneum itself is reviewed after this introductory chapter. Of the 
numerous pieces of wooden furniture found since the beginning of the excavations in the town, 41 
are preserved more or less complete or in fragments: thirteen beds, nine tables, three benches, a 
stool, and fifteen pieces of storage furniture. In chapter 2 the question of what happened to the 
material at the moment of the eruption is explored and, consequently, how we should evaluate the 
surviving stock of data - on the one hand the preserved pieces of furniture and on the other hand 
the excavation records that mention more discoveries. On excavation, the pieces are by no means 
perfect: they are carbonized and often in fragments. The carbonization of the wood was caused by 
the heat associated with the eruption of Mt. Vesuvius in 79 A.D. and the subsequent sealing from 
oxygen that followed immediately upon the disaster, a process comparable to the way charcoal is 
made nowadays. Other factors, however, have caused additional loss, such as, for instance, the 
pressure with which the lava flow penetrated into the houses, shifting and breaking up objects, or 
the exposure to oxygen in later times which has caused subsequent decay of the wood. Moreover, 
many pieces were lost because the tunnel shafts of the eighteenth-century excavations went straight 
through them. The extant pieces were all recovered in this century. These could be preserved 
because of the development of a new conservation method, that of applying paraffin wax to the 
surface of the wood. These pieces are of great interest, because they offer us the opportunity to 
study their form and the techniques employed. Regarding the furniture found in the past two 
centuries, we have only descriptions in excavation reports. Nevertheless, these give information on 
form and techniques, and - when the find context has been accurately registered - on how the 
furniture was used. 

The extant pieces of furniture from a known find context all originate from the more recently 
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excavated area of the town, and come from upper floors as well as the ground floors of buildings, 
in particular shops and houses. Two pieces were found in the Collegio degli Augustali, a kind of 
community centre. In addition to preserving of the wood with paraffin wax, in this century missing 
sections have sometimes been restored and frames have been built to support the fragile material. 
Initially these frames were made of metal and wood, but more recently these are being replaced by 
perspex supports. The actual state of preservation of the pieces varies: those that have been 
transferred to the excavation depot are mostly in good condition, but those which still stand in the 
excavated houses, are declining rapidly due to environmental pollution and touching by tourists. 
The combination of comments in the excavation reports with the information derived from the 
surviving pieces of furniture and fittings made of other materials as well as indications for the 
presence of furniture in the architecture and decoration of the houses, offers a representative idea 
of the role of wooden furniture in the interior arrangements of the houses at Herculaneum. 

The forms of furniture preserved in Herculaneum are discussed in chapter 3. On the basis of 
the reference material characterized in chapter 2, each type is reviewed in order to establish 
whether it occurred only in this town or whether it was more widespread in the Roman world. 
Successively, beds and couches, tables, sitting and storage furniture are presented in this manner. 
In Herculaneum three types of beds are recognisable: beds with high back and sides along the 
edges of the frame, biclinia - combinations of two beds joined at right angles - and children's 
beds, including a cradle. Of a fourth type, couches with a fulcrum - an elevation on one of the 
short sides of the frame - no extensive remains in wood have been preserved here. The great 
variety within the original beds with high back and sides in Herculaneum and those from 
representations elsewhere, justify the conclusion that this type came into existence much earlier 
than hitherto has been assumed - already in the 1st century B.C. As regards the biclinia and the 
children's beds, no comparable pieces outside Herculaneum have been found, though, because of 
their functional design, these forms must undoubtedly have been more widespread. The tables are 
all of the same type, although they vary in details: three legs in the form of animal legs usually 
support a round table top. In one case the top is crescentic. At two-thirds of their height these legs 
may carry a moulded decoration in the form of a griffin's head, the head of a young 
Dionysos/Bacchus or a dog that seems to be coursing up along the table leg. The design of these 
tables has Hellenistic predecessors, but the decoration can be regarded as a Roman innovation. 
Animal legs are also in evidence on three benches, although here they are much more stylized. 
This form also shows Hellenistic influences. The only preserved stool in Herculaneum has a seat 
decorated with a star in veneer mosaic, which makes the piece unique. Within the storage furniture 
we may distinguish cupboards, aediculae, racks and chests. On the basis of representations it is 
concluded that lockable, freestanding cupboards were used all over the Roman world, although the 
examples in Herculaneum are the only originals preserved. The wooden aediculae are also unique 
as originals, but on account of examples made of less perishable materials, and the stray finds of 
statuettes of household deities, it can be postulated that wooden shrines occurred elsewhere with 
equal frequency. As regards the racks in service rooms and shops, it may be assumed that they 
were also in use outside Herculaneum because of their practicability, even though they have only 
been preserved in this town. Finally, chests of different shapes were part of the inventory of houses 
in Herculaneum. From finds made elsewhere - and especially of the metal fittings - it is clear that 
chests were a regular feature in Roman houses. A chronological development of furniture forms or 
types cannot be established in Herculaneum; the snap-shot, frozen at the moment of the eruption, 
points to the contemporary use of all the pieces. Although there are similarities within the different 
types of furniture, one gets the impression that serial production did not exist. Illustrative of the 
wider distribution of some of the surviving furniture types from Herculaneum, are three pieces 
represented on the sarcophagus of Simpelveld (the Netherlands, ca. 200 A.D.). These are a bed 
with high back and sides, a round table with three legs and a cupboard with two panelled doors. 
On the other hand, additional types of furniture represented in this sarcophagus suggest that certain 
types of Roman furniture such as the wickerwork chair with back and armrest were unknown at 

284 



Herculaneum. 
The materials and techniques used in manufacturing the Herculaneum furniture, are presented 

in chapter 4. The pieces from this town are the starting-point for a study of the materials and 
techniques used by Roman cabinet-makers. They borrowed a great part of their knowledge from 
the Greeks, who, in their turn, were indebted to the Egyptians. For this reason the chapter begins 
with a discussion of the materials and techniques used by Egyptian and Greek cabinet-makers. The 
Romans refined these techniques combining them with the skills already at hand in the Appenine 
peninsula. Technical skill reached such a high level in Roman times, that it could remain almost 
unchanged until the Industrial Revolution. 

Having looked at the forerunners of the Roman cabinet-makers, we turn to the wood types 
chosen for furniture as recorded by ancient authors. This outline is compared to the results of wood 
analyses from the Herculaneum furniture. The conclusion that can be drawn from this examination, 
is that it is dangerous to rely on ancient literary sources as the sole evidence for the use made of 
different types of timber. Indeed, some of the species identified in Herculaneum are not even 
mentioned in Classical literature in connection with furniture. Furthermore, most of the 
Herculaneum furniture was constructed of silver fir, while ancient sources chiefly mention 
expensive types of timber in combination with costly furniture. Hardwood was only chosen for 
special purposes. The results of the wood analyses indicate that silver fir must have been widely 
available in the vicinity of the town. It is to be expected that also outside Herculaneum locally 
present types of wood in particular would be used for common furniture, while for special 
applications like turnery, wood carving and wood mosaic, special woods would be imported if not 
available in the near surroundings. 

After the discussion of the timbers used, the tools of the Roman cabinet-maker - including 
those in Herculaneum - are reviewed. The craft of furniture making is examined and the different 
techniques utilized by cabinet-makers are discussed. In this respect the material from Herculaneum 
gives a wealth of information, that allows us to correct the overall picture of furniture making in 
Roman times. In turn, wood joints, glues, turnery, wood carving, wood mosaic, basketwork and the 
finishing of furniture are dealt with, followed by an examination of furniture fittings made of other 
materials. In particular, the Herculaneum furniture provides new data regarding bronze plated 
furniture legs and bone hinges. Compared to the products of Greek cabinet-makers, the furniture of 
Herculaneum displays a progression of technical skills. This is evident, for example, from the 
diversity in joints. As long as there is no evidence to the contrary, it seems reasonable to suppose 
that the - fortuitously preserved - picture provided by Herculaneum, is no exception, but is, in fact, 
representative for the current state of Roman furniture technology. The pieces from Herculaneum 
do not give a decisive answer about the workshops active there, but considering the use of the 
locally available silver fir it is possible that the lava still hides these workshops. The extent of the 
town and the relatively large amount of furniture per house in any case shows that different 
workshops could have been active in the town; probably these were small in size and were 
producing furniture for the local market. 

Chapter 5 concentrates on the function of the wooden furniture in Herculaneum. At the outset, 
the question is posed how any real insight could be gained into the actual use of Roman domestic 
space. Hence, the Roman household is first discussed in order to form a picture of the daily 
activities in the house, a subject treated especially by ancient historians concerning houses with an 
atrium or an atrium and a peristylium. Then the layout of Roman houses is discussed and on the 
basis of a passage of the author Vitruvius (ca. 20 B.C.) the types of rooms identifiable in Roman 
houses are examined. Regarding function he distinguishes two types of rooms: private and public 
{propria and communia). This distinction only applies to the larger housing units with an atrium or 
an atrium and a peristylium, where representative rooms take up relatively more space than the 
private rooms with a more intimate character. The majority of the houses in Herculaneum, 
however, differ from those discussed in the literature on ancient history and Vitruvius. Here atria 
and peristylia are usually absent and as a result, the common theories on the domus and the layout 
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of Roman houses are not immediately appliable. Hence, this study choses to distinguish 'static' and 
'dynamic' spaces in the houses of Herculaneum, a division relevant to all types of houses. The first 
are real living spaces, built and equiped for a longer sojourn, while the second are mostly 
passageways and connective rooms. The last also include the representative rooms. While the 
smaller living units consist mainly of static spaces, the dynamic rooms occupy a relatively 
increasing part of the total area, the larger the house becomes. Especially static spaces show great 
similarities in all types of houses. This distinction is the starting-point for the study of the furniture 
of Herculaneum in its original setting. The nature of the furniture and its location in the 
interpretation of the kind of activity taking place in particular rooms is discussed in relation to the 
extent to which architectural features and the find circumstances shed light on the function of the 
individual pieces of furniture. For this analysis, different approaches were chosen: the pieces of 
furniture have been analysed according to their formal types (beds, tables, chairs and storage 
furniture) and the functional categories to which they belong (eating, sleeping, working etc.). The 
conclusion that can be drawn in respect of the use of the wooden furniture from Herculaneum is 
that it primarily made part of static spaces. Therefore, the amount of wooden furniture in smaller 
living units is relatively higher than in the larger ones. Hence, wooden furniture was hardly ever 
placed in a room to show the social status of the home-owner, in contrast to marble and bronze 
furniture. The latter, real show pieces, were placed mostly in dynamic, representative rooms. Most 
pieces of wooden furniture were of practical use in the daily life of the inhabitants of 
Herculaneum. 

In the catalogue the 41 preserved pieces of furniture are described in detail according to a 
standard system. Photographs and drawings of these pieces are included. A summary of the 
excavation records mentioning furniture found in Herculaneum is presented in appendix 1, with 
appendix 2 listing unidentifiable pieces that may possibly come from furniture. Finally, in appendix 
3, are presented the casts made of wooden furniture in Pompeii. These form an important corpus 
for comparison with the Herculaneum pieces which form the subject of this study. 
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Claudianus Mamertos 
de Statu animae 

2.8: 133 
Codex Iustinianus 

9.33.1: 5 
Codex Theodosianus 

13.4.2: 116 
Columella 

de Re rustica 
3.6.3: 90 
3.13.12: 89 
4.29.7: 93 
4.29.13: 93 
4.29.15-16: 93 
5.9.16: 93 
5.11.12: 93 
11.2.92: 87 
12.47.4: 82 
12.47.5: 81; 143 

Corpus glossariorum 
2.350.60: 
3.195.36: 
3.308.26: 
3.367.28: 

116 
100 
116 
116 

4.25.39: 43 
4.30.3: 146 
4.211.37: 
4.592.15: 
5.172.32: 
5.306.28: 
5.348.50: 
5.595.36: 
5.633.44: 
5.653.15: 
5.654.23: 

43 
43 
43 
93 
43 
146 
50 
138 
138 

Curtius Rufus 
Historiae Alexandri Magni 

8.8.9: 115 
Didascalia Apostolorum 

5.20: 37 
Digesta 

1.8.9.2: 62 
1.15.3.2: 138; 143 
9.2.11 praef.: 55 

Digesta (vervolg) 
16.3.26: 143 
19.1.21.2: 80 
19.2.19.5: ПО; 143 
30.41.9: 65 
32.1.52.9: 57 
32.1.100.4: 115 
32.52.7: 65; 115; 138 
32.55 praef.: 78 
32.57: 78 
32.79.1: 5 
32.88.1-2: 78 
33.7.12.28: 112 
33.7.12.43: 112 
33.7.20.8:42; 115 
33.10: 5 
33.10.1: 5 
33.10.2: 5 
33.10.3.3: 55; 115 
33.10.5 praef.: 55 
33.10.7.1: 115 
33.10.9.1: 115 
34.2.19.8: 115 
41.1.7.7: 78 
48.13.11.1: 62 
50.16.93: 5 

Diomedes 
I, p. 326: 64 

Donatos 
Commentum Terenti Eun. 

515: 88 
Edictum Diocletiani 

12.1: 79 
Festus 

de Verborum significato 
14-15 L: 143 
23 L: 64 
70 L: 91 
102 L: 133 
258 L: 36; 78 
398-400 L: 100 

Fron ti nus 
Strategemata 

4.3.7: 133 
Gai us 

Institutiones 
4.16: 5 
2.79: 78 

Gellius 
Noctes Atticae 

pr. 11: 90 
3.1.10: 55 
13.11.1-3: 133 

Grammatici Latini 
7.265.1 (Beda, de Orthographia): 138 
suppl. 241.28: 138 
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Gregorius Turensis 
Historia 

2.40: 143 
10.16: 143 

Hermerus 
Mulomedicina Chironis 

674: 100 
851: 100 

Hieronymus 
Commentarium in Mattheum 

23.5: 143 
23.5-6: 138 
53.3: 138 

Epistulae 
22.15: 133 
22.32: 59; 138; 143 

in Osee 
3.13.14.15: 37 

Hirtius 
de Bello Gallico 

8.51.3: 133 
Horneros 

Ilias 
23.743: 76 

Horatius 
Ars poetica 

330-332: 81; 103; 143 
Carmina 

1.35.17-20: 100 
2.2.17: 136 
4.1.17-20: 80 

Epistulae 
1.5.1-3: 133 
1.5.4-7: 5 
1.17.33-35: 136 
2.1.264-270: 143 

Epodi 
3.21: 38 

Sermones 
1.4.86-88: 133 
1.4.133-134: 133 
1.6.117: 143 
1.6.117-118: 5 
1.8.1-3: 81 
2.3.118-119: 143 
2.6.103: 111 
2.8.10-11: 79 
2.8.20-24: 133 
2.8.39-41: 133 

Hyginus 
Fabulae 

39: 76 
244.5: 76 
274: 87 
274.1: 42; 133 
274.14: 76; 89; 93 

Isidoras 
Origines 

15.5.4: 59; 138 
15.7.4: 60 
17.7.36: 81 
19.7.2: 90 
19.18.1: 91 
19.18.1-2: 91 
19.18.2: 91 
19.18.3: 90 
19.18.4: 90 
19.19: 76 
19.19.4: 78 
19.19.5: 90 
19.19.7: 76; 100 
19.19.8: 100 
19.19.9: 76; 87; 93 
19.19.9-10: 89 
19.19.12: 88 
19.19.13:92 
19.19.14: 93 
20.1: 76 
20.3: 134 
20.9.3: 64; 143 
20.11.2:42 
20.11.3: 42 
20.11.5: 36; 38 
20.11.6:44 
20.11.9: 55 
20.11.10: 136 

Itala 
Mattheus 

9.6: 42; 133 
Iuvenalis 

Satirae 
1.138: 134 
3.13-14: 5 
3.134-135: 56 
5.15-18: 133 
6.80-81: 115 
6.88-91: 136 
6.594: 115; 133 
7.45: 55 
7.203-205: 136 
8.108-112: 62 
8.177-178: 133 
9.52-53: 136 
9.74-78: 133 
10.25: 143 
11.23-27: 110 
11.26-27: 143 
11.93-99: 133 
11.99: 5 
11.117: 134 
11.117-119: 82 
11.117-131: 80 



Iuvenalis (vervolg) 
Satirae 

11.128: 115 
14.259: 110; 143 

Scribonius Largus 
Compositiones 

141: 90 
254: 100 

Livius 
ab Urbe condita 

1.47.4: 136 
1.58.7: 133 
3.64.6: 55 
8.20.6: 55 
27.49.1: 90; 92 
28.18.4-5: 133 
28.45.18: 79 
30.17.13: 5 
35.26.8: 100 
35.41.10: 116; 117 
39.6.7: 5 
39.46.3: 133 
39.53.4: 136 
42.33.1: 55 

Lucanus 
Bellum civile 

4.689-692: 136 
9.426-430: 80 
10.117: 81 
10.122: 5; 115 
10.144-146: 80 

Lucilius 
Satirae 

251: 42; 116 
443: 134 
1062: 134 

Lucretius 
de Rerum natura 

2.410-411: 93 
4.513: 91 
4.513-514: 91 
4.515: 89 
4.513-516: 87 
5.1063-1072: 46 
5.1136: 136 
5.1267-1268: 93 
6.1069-1071: 100 
6.1071: 100 

Macrobius 
Saturnalia 

1.12: 133 
3.13.11: 111; 133 

Magnus Aurelius Cassiodorus 
Expositio Psalmorum 

1.1: 136 

Marcellus 
de Medicamentis 

27.82: 100 
Martial is 

Epigrammaton libri 
1.3.1-2: 143 
1.92.5: 38; 42 
2.14.7-8: 136 
2.43.9: 134 
2.43.9-10: 80 
2.43.10: 81 
2.44.7-9: 143 
2.46.4: 143 
2.90.5-6: 62 
3.63.7-8: 136 
3.82.5-7: 133 
3.91.5-10: 38 
3.91.7-10: 36 
4.33.1-2: 143 
4.40.1-4: 62 
4.53.5: 42 
4.78.3^: 136 
5.8.2: 55 
5.27.3: 55 
5.41.7: 55 
5.42.1-2: 143 
5.62.3: 5 
5.62.5-6: 37 
6.39.4: 42; 133 
6.64.8-10: 143 
6.74.1: 133 
8.44.13: 36 
9.22.5-6: 80 
9.47.4-5: 100 
9.59.7-10: 80; 115 

10.38.6-8: 133 
10.38.7-8: 133 
10.48.5-6: 133 
10.80.1-2: 80 
10.98: 80 
11.8.3: 143 
11.29: 134 
11.39.1:44 
11.45.6: 93 
11.56.4: 38; 42 
11.99.1-2: 136 
12.29.11-14: 134 
12.32.11:42 
12.38.1-2: 136 
12.66.5-7: 80; 115; 133; 134 
12.66.7: 50 
14.37: 143 
14.85: 38; 104 
14.85 tit.: 79 
14.87: 133 
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Martialis (vervolg) 
Epigrammaton libri 

14.87 tit.: 133 
14.89: 80 
14.90 tit.: 79 
14.90.1: 80 
14.91: 80 
14.139 [138]: 80 

Pomponius Mela 
de Chorographia 

3.80: 81 
Minucius Felix 

Octavia 
23.11: 92 

Moretum 

(Appendix Vergiliana) 
5:42 
19-21: 56 

Naevius 
Comoediae 

81: 133 
26: 133 
108-109: 143 

Nepos 
Atticus 

13.5: 5 
Orosius 

Historiae 
4.18.12: 92 
6.15.32: 138 

Ovidius 
Amores 

3.14.26: 38; 133 
Ars amatoria 

1.162: 55 
1.601: 134 
3.231-232: 101 

Fasti 
2.345: 38 
3.359: 79 
5.137-142:46 
6.305-306: 55 
6.353-354: 136 
6.697-698: 93 

Metamorphoses 
2.23-24: 136 
4.486-487: 79 
6.650: 136 
8.244-246: 93 
8.244-249: 76 
8.247-249: 89 
8.655-663: 134 
8.656: 38; 82 
8.659: 82 
10.437: 133 
11.514-515: 89 

Ovidius (vervolg) 
Metamorphoses 

11.610: 81 
12.254-255: 79 
12.597: 133 
14.261-262: 136 

Epistulae ex Ponto 
1.1.23-24: 143 
3.3.13-14: 79 

Tristia 
1.11.37-38: 133 

Palladius 
de Agricultura 

1.6.2: 116 
1.9.4: 91 
1.42.2: 93 
1.42.3: 88 
3.9: 90 

Paulinus Petricordia 
Carmina 

3.70-78: 133 
Paulus Diaconus 

Epitoma Festi 
25 L: 79 
31 L: 65 
65 L: 89 
67 L: 134 
95 L: 99 
115 L: 133 
117 L: 94 
259 L: 36; 78 
399 L: 100 

Persius 
Saturae 

1.52-53: 80 
4.51-52: 5 

Petronius 
Satyricon 

21: 133 
22: 133 
29: 62 
29.8: 61; 139 
38: 133 
51: 136 
60: 136 
64:46 
68: 134 
70.11: 133 
73: 134 
74: 88 
75: 100 
89.57: 64 
92:42 
95:42 
97: 37; 38; 42; 133 
119.26-30: 80 
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Phaedrus 
Fabulae 

3.8.4: 136 
Plautus 

Amphitruo 
64-66: 55 
513: 133 
803-807: 134 
804-808: 133; 134 

Asinaria 
221: 133 
829: 134 

Aulularia 
519: 116 
823: 143 

Bacchides 
720: 43 
754: 43 

Captivi 
471: 55 
918: 59 

Epidicus 
308: 59 
308-309: 59; 138 

Menaechmi 
78: 134 
85-86: 90 
89: 134 
100-103: 133; 134 
402-403: 90 
531: 59 
531-532: 59 

Mostellaria 
308: 134 

Persa 
731-732: 5 
853-854: 134 

Poenulus 
prol. 4-6: 55 
264-268: 56 
696-698: 133 

Stichus 
61-62: 5 
377: 111; 115; 133 
468-493: 133 
488-489: 55 
703: 55 

Trinummus 
940: 136 

Truculentus 
364: 134 

Plinius Secundus 
Naturalis historia 

1.128: 100 
5.12: 80 
6.197: 81 

Plinius Secundus (vervolg) 
Naturalis historia 

7.198: 76; 87; 89; 91; 93; 94; 100 
8.7: 111; 115 
9.39: 115 
9.40: 103 
9.139: 115 
11.172: 90 
11.180: 90 
11.231: 100 
12: 77 
12.17: 81 
13.82: 100 
13.91: 80 
13.91-102: 80 
13.94: 81; 102 
13.102: 80 
15.34: 5 
16: 77 
16.17: 85 
16.52: 100; 103 
16.66: 80; 102 
16.67: 85 
16.68: 79; 80; 102 
16.73-74: 85 
16.97: 79 
16.139-141: 81 
16.174: 82; 103 
16.185: 79; 80 
16.197: 79 
16.197-198: 103 
16.203: 78 
16.205: 94 
16.206: 89 
16.207: 88 
16.215: 100 
16.225: 78; 86; 92; 100 
16.226: 85; 100; 102 
16.227: 93 
16.229: 77; 102 
16.230: 87; 93 
16.231: 86; 101 
16.232: 102 
16.233: 115 
17.30: 82 
17.116: 93 
19.168: 134 
21.15: 103 
24.130: 93 
24.137: 106 
26.14: 133 
28.26: 134 
28.148: 90 
28.182: 100 
28.236: 100 
29.101: 59 
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Plinius Secundus (vervolg) 
Naturalis historia 

32.73: 
32.108 
33.12: 
33.144 
33.146 

100 
: 103 
143 
: 42; 115; 133 
: 102; 115; 133 

34.9: 109; 133 
34.14: 
34.144 

109 
: 90 

35.6: 62; 138 
35.36: 
35.180 
36.59: 
36.72: 
36.172 
36.188 
37.12: 
37.17: 
37.59: 
37.109 
37.204 

100 
: 100 
115 
91 
: 89; 91 
: 91 
109 
5 
90 
: 90 
: 80 

Plinius Caecilius Secundus 
Epistulae 

2.17: 136 
2.17.8: 65; 138 
3.7.4: 133 
5.5: 133 
5.6.36: 133 
6.33: 55 
7.27.4: 143 

Epistulae ad Traianum 
10.65.3: 143 

Plinius Secundus (Gargilius Martialis) 
Medicina 

2.11: 100 
3.9: 100 
3.30: 100 

Ploutarchos 
Brutus 

34.8: 133 
Cato Minor 

56.4: 133 
Quaestiones convivales 

1.3.1: 133 
Pomponius 

Comoedia 
195: 133 

Porphyrio 
Commentum in Horatium Flaccum 

Ars poetica 
330-332: 103; 143 
Epodi 
2.1.113: 143 
Sermones 
1.6.117: 50 

Porphyrio (vervolg) 
Commentum in Horatium Flaccum 

Sermones 
1.8.1-3: 81 

Prokopios 
de Bello Vandalico 

1.21: 50 
Propertius 

Elegiae 
2.13.21: 111 
2.15.1-2: 133 
2.16.5: 134 
3.3.19: 55 
3.7.49-50: 82 
4.3.53: 60 
4.8.37-38: 5 
4.8.68: 36 

Prudenti us 
Apotheosis 

377: 138 
Cathemerinon 

8.13-16: 134 
Quintilianus 

Institutio oratoria 
1.5.68: 43 
2.12.8: 90 
3.6.83: 90 
6.1.39: 55 
11.2.13: 133 
11.3.132: 55 
11.3.141: 91 
12.3.2: 55 

Rufinus 
Orationum Gregorii Nazianzeni 
interpre tatio 

6.7: 91 
Rutilius Lupus 

Schemata lexeos 
2.7: 42; 133 

Scriptores historiae augustae (SHA) 
(Aelius Lampridius) Alexander Severus 

29.2: 61 
31.4-5: 61 

(Aelius Spartianus) Hadrianus 
17.4: 133 

(Aelius Lampridius) Heliogabalus 
20.4: 42; 115; 133 
25.2-3: 133 
25.7: 133 
28.5: 133 
29.3: 133 

(Flavius Vopiscus) Tacitus 
8.1: 59; 138 
17.4: 61 
19.6: 62 
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Seneca rhetor 
Controversia 

7.6.10: 62 
Seneca 

Agamemnon 
264 : 136 

de Beneficiis 
3.28.1-3: 62 
4.6.1: 143 

de Brevitate vitae 
10.1: 136 

de Clementia 
3.7.7: 136 

Consolatio ad Helviam 
11.3: 5 
11.6: 80 

Consolatio ad Polybium 
14.3: 62 

de Constantia sapientis 
10.2: 133 

Epistulae 
17.12: 78; 115 
18.7: 42 
20.9: 42 
20.11: 42 
65.13: 90; 92 
72.2: 133 
76.14: 91 
83.6: 134 
87.6: 5 
90.9: 93 
90.13: 90 
95.72: 42; 78 
101.12: 5 
110.12: 115 

de Tranquillitate animi 
1.5: 143 
1.7: 80; 134 
9.6: 80; 111; 138 

Servius 
in Vergilii carmina 
commentarli, Aen. 

1.506: 136 
1.698: 133 
1.723: 134 
6.14: 76; 87; 89 
7.111: 134 
7.178: 103 
7.509: 89 
9.672: 100 

Sidonius Apollinaris 
Carmina 

17.5: 115 
17.5-8: 133 

Epistulae 
1.11.4: 133 

Sidonius Apollinaris (vervolg) 
Epistulae 

1.11.14: 133 
2.2.11: 133 
2.9.4: 136; 138 
4.3.5: 87; 89 
7.9.2: 136 
8.12.5: 79 

Silius Italicus 
Punica 

11.270-271: 134 
Soranos 

Gynaecia 
2.2.3: 133 
2.10.16:44 
2.17.40: 44 

Statius 
Silvae 

2.2.150-152: 143 
3.1.25: 136 
3.3.28-30: 136 
3.3.94-95: 80 
4.2.38-39: 80 
4.9.20-23: 143 

Thebais 
8.286-287: 136 

Strabo 
Geographia 

12.13.2: 79; 102 
17.3.4: 80 

Suetonius 
Augustus 

7.2: 139 
43.1: 78 
43.12: 100 
44: 55 
49.9: 44 
64.2: 133 
64.5: 133 
73: 5 
73.1: 134 
78.1: 133 

Caligula 
32: 115 
32.4: 133 
57.3: 136 

Claudius 
23: 55 
32: 133 

Domitianus 
17: 139 

Iulius 
49.7: 115; 133 
84.1: 111 

de Regibus 
319.4: 42 

314 



Sulpicius Severus 
Dialogi 

1.21.4: 104 
Vita S. Martini 

20.4: 133 
Tacitus 

Annales 
2.2: 136 
13.16: 133; 135 

Historiae 
3.84: 116 
4.77.2: 133 

Terentius 
Adel phi 

585: 81 
Heauton timorumenos 

125-126: 133 
Phormio 

665-666: 5 
Tertullianus 

Apologeticum 
12.4: 88; 90; 92 

de Pallio 
5.5: 80; 135 

Theophrastos 
Historia plantarum 

3.10.1: 78 
5.1.5-12: 78 
5.3: 72 
5.3.7: 80 
5.5: 72 
5.6.2: 99 
5.7: 72 
5.7.3-4: 99 
5.8.1: 79 
5.8.3: 81 
5.8.9: 79 

Tibullus 
Elegiae 

1.10.20: 62 
Titinius 

Comoediae 
fr. 178: 64 

Valerius Flaccus 
Argonautica 

1.123: 93 
2.651-655: 135 
2.309-310: 136 
6.741-743: 136 

Valerius Maximus 
Facta et dicta memorabilia 

l.l.ext.3: 115 
4.1 ext. 7: 50 
4.3.5: 55 
4.8.ext. 2: 110 
5.8.3: 62 

Valerius Maximus (vervolg) 
Facta et dicta memorabilia 

9.13.ext. 4: 42; 133 
7.5.1: 42 

Varrò 
de Lingua Latina 

5.118: 50; 134 
5.120: 134 
5.125: 146 
5.126: 135 
5.128: 59; 143 
6.96: 92 
7.68: 90 
7.96: 92 
8.32: 5; 42; 78; 133 
9.9: 133 
9.46: 5 
9.46-47:42; 115; 133 

Saturae Menippeae 
182: 80 
448: 115 

Res rusticae 
3.1.10: 116 
3.2.4: 80 
6.6: 89 

ар. Char., Gramm. 
p. 167, 26В: 76 

ар. Non. 
1.50.2: 93 
p. 86 M: 80; 115 

Vegetius 
Epitoma rei militaris 

2.25: 88; 93 
3.20: 89 

Vergilius 
Aeneis 

1.175-178: 79 
1.216-217: 134 
1.506: 136 
1.697-701: 38 
2.13-16: 79 
2.258-259: 64 
5.662-663: 79 
6.179-182: 89 
7.508-510: 89 
10.116-117: 136 
10.135: 101 
11.301: 136 
11.738: 134 
Scholiast op 

12.199: 61 
Eclogae 

3.35-39: 94 
Geórgica 

1.143-145: 89; 93 
1.165-166: 5 
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Vergilius (vervolg) 
Geórgica 

2.68: 79 
2.116-117: 81 
2.449: 79 
2.449-450: 86; 94 
4.132-133: 134 
4.159-161: 100 
4.378-379: 134 

Vitruvius 
de Architecture 

1.1.4: 89 
1.2.2: 89; 91 
1.6.6: 89 
2.7.1: 93 
2.9.6-7: 79 
2.9.12: 85 
2.9.13: 81; 103 
3.4.5: 89 
3.5.8: 89 
4.2.2: 90 
4.4.3: 90 
4.6.4-4.6.5: 98-99 
4.7.4: 100 
5.6.3: 55 
6.3.10: 133 
6.5.1-3: 124-125; 148 
6.8.5: 91 
6.8.7: 93 
7 pr. 7: 138 

Vitruvius (vervolg) 
de Architectura 

7.1.3: 89 
7.2.2: 88 
7.3.1: 78 
7.3.5: 89; 90; 91 
7.5.3-4: 52 
7.11.1: 90 
9, pr. 6: 91 
9.1.2: 94 
10.4.1: 89 
10.10.3: 100 
10.16.5: 93 

Vulgata 
Actus Apostolorum 

9.33: 42 
Amos 

3.12: 42 
Exodus 

2.3: 100 
Hieremias 

10.3: 88 
Isaías 

44.13: 92; 116 
Evangelium secundum 
Marcum 

2.4: 42 
Reges 

3.7.15: 90 
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INDEX VAN PERSONEN, ONDERWERPEN, PLAATSEN EN MUSEA 

aanliggend eten: 10; 41; 130-131 
aanvulling: 3; 20; 29-30; 197 
aardbeving: 32 
Abusir: 52; 72; 74; 114 
Abydos: 66 
acanthus 45-46; 48; 51; 107; 177; 182; 184 
aedicula: 5; 56-57; 59-63; 67; 114; 136; 

138-140; 144-145; 148 
abacus: 199 
architraaf: 198; 200-201; 204; 207-209 
balkwerk: 60; 197-201; 207-209 
cannelures: 59; 203; 207 
cella: 59-60; 104; 198-201; 203-204; 

206-208 
deurvleugel: 60; 62; 199-201; 203-206 
fries: 198; 200-201; 207-209 
fronton: 27; 59-60; 101; 197-198; 

200-204; 207-209 
geison: 197-198; 207; 209 
geveldak: 62 
in Herculaneum: passim 
inhoud: 138-140 
kapiteel: 60; 101 
Korinthisch kapiteel: 59; 199; 201; 203; 

205; 207-209 
pronaos: 199-200; 203; 207 
sima: 200 
tandlijst: 101; 197-198 
timpaan: 116; 138; 140; 197-198; 200; 

202; 208-209 
torus: 59; 203; 207 
vondstomstandigheden: 197; 199; 202; 207 
zadeldak: 197; 200; 202-203; 207-209 
zuilen: 59; 60; 101; 198-201; 203; 205-209 

afgietsel: 4; 7; 17; 35; 57-58; 99; 110; 113; 
275-278 

cement: 16; 183 
gips: 16; 22; 37; 39; 56; 112; 224 

afwerking: 15; 56; 69; 74; 95; 103 
Agrigento: 38 
Aielli: 111 
albast: 115 
Alcubierre, R.J. de: 23-24 
Alexander de Grote: 66 
Algerije: 79 
Alkibiades: 10 
alkoof: 132 
Alpen: 81; 82 
altaar (arula): 60; 62 
Amenophis II: 70 
amfoorrek, zie: rek 
Amitemum: 105; 109 
Amphiareion (Attika): 54 

Amsterdam, Allard Pierson Museum: 54; 104 
Anatolië: 112 
Ancona: 111 

Museo Nazionale: 134 
Antikythera, scheepswrak: 108 
antilope: 45; 49 
Apennijnen: 81-82 
apollinisch: 52 
Apollo: 50 
appliek: 3; 9; 14; 24-25; 32-33; 64; 69; 74-76; 

95; 100; 104-117; 143; 147; 233; 240-
242; 244; 257; 259; 271; 273 

barnsteen: 74 
bedappliek: 11; 18; 234; 243; 256 
bot: 18; 25; 33; 39; 74; 111-114 
brons: 11; 13; 16; 18-19; 25; 33; 40; 

104-110; 145; 147; 151-152; 165-
166; 232; 244-245 

appliek van beddepoot: 24; 41; 104-106 
fulcrumappliek: 14; 19; 35; 41; 46; 67; 

104-108; 111; 256; 260-261; 270 
hoekversteviging: 19; 104-105; 107; 272 

glaspasta: 74; 115 
goud: 74; 111; 114-115 
ivoor: 9; 74; 111-114; 180-181; 184 
stuc: 74 
terracotta: 74; 115 
zilver: 74; 114-115 

Aquila, Γ, Chiesa di S. Stefano: 134 
Aquileia: 94 

Museo Nazionale: 91-92; 94 
Aquincum: 64; 92 
Arditi, M.: 238-240; 246 
Artemis/Diana: 46; 53; 107; 109 
Asklepios/Aesculapius: 46 
Assurbanipal: 66 
Assyrie: 112 
Athena Ergane: 76; 96 
Athene 

Akropolis: 52 
Benaki Museum: 74 
Goulandris-collectie: 10 
Kerameikos: 74 
Nationaal Museum: 49; 108; 114 
Theater van Dionysos: 47 

Attis: 12; 108 
Attische stèlai: 10; 74 
Baiae, Punta Epitaffio, nymphaeum: 108 
bank: 5; 6; 45; 53-55; 67; 81; 134; 145 

driezitsbank: 54 
gemetselde: 136 
in Herculaneum: passim 
poot: 53-54 
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bank (vervolg) 
scamnum: 54-55; 136 
schola: 54 
steun: 53; 67; 79; 192-196 
subsellium: 54-55; 136 
theaterbank: 54 
tweezitsbank: 54 
vondstomstandigheden: 135; 192 
zitting: 53-54; 192-196 

banketscène: zie dodenmaal 
Bardet de Villeneuve, P.: 23 
Bardo, Museum: 134 
Basel: 106; 115 

Medeasarcofaag: 39 
Baugy (CH): 109 
bed: 5; 9; 14; 39-42; 78-80; 82; 103; 105; 115; 

121-122; 128; 130; 134-135; 145; 235 
bedappliek: zie appliek 
beddegoed: 1; 5; 35; 147; 171 
bedden met boorden: 35-36; 38-43; 67; 132 
bedden met fulcrum: 36; 39-42; 67; 105; 

108-109; 111; 132-133 
beddepoot: 24-25; 36; 39-41; 43; 74; 82; 

84-85; 101; 103-106; 115-116; 131; 139; 
142; 151-153; 155; 158-160; 164; 166-
170; 173; 176; 232-235; 241-243; 250; 
252; 268; 272-273; 277-278 

bedraam/frame: 36-40; 43; 70; 97-99; 102; 
104-107; 151-155; 158-170; 173-176; 
275; 277-278 

bespanning: 36-37 
Ысііпіит: 35; 43; 67; 101; 130-132; 134; 

137; 144; 154; 159-162; 164; 166; 242-
243 

boord: 36; 38-41; 43; 96; 98-99; 101; 103; 
106; 132; 152; 154-156; 158; 160-170; 
173-176; 275-278 

dodebed: 72 
eetbed: 128; 131-134; 144 
Egyptisch bed: 36-37; 39; 71; 77 
Etruskisch bed: 8; 42 
fulcrum, zie: appliek 
grabatarius: 116 
grabatulus: 42; 133 
grabatus: 42-43; 107; 133 
grafted: 109; 111 
Grieks bed: 8-10; 37; 41; 47; 66; 72-74; 108 
hulppoot: 37-38 
in Herculaneum: passim 
Keltisch bed: 41 
kinderbed: 35; 44; 67; 98; 144; 156 
lattenbodem: 30; 44; 97; 154; 169; 171-172 
lect(u)arius: 116 
lectulus: Ail 
lectus aeratus: 105; 108 
lectus cubicularis: 42-43; 107; 133 

bed (vervolg) 
lectus deliacus: 42; 108; 133 
lectus imus: 108; 133 
lectus médius: 108; 133 
lectus pavoninus: 79; 104 
lectus punicanus: 42; 133 
lectus summus: 108; 133 
lectus tricliniaris: 36; 41-43; 105-109; 111; 

131-133; 276 
matras: 35; 37-39; 43-44; 108; 134; 151; 

156; 158; 161-162; 164; 168-171; 173; 
175 

pluteus: 35 
uit Romeins Egypte: 104 
rooster A: 36-37; 97; 151-155; 169 
rooster B: 37-38; 43; 152-156; 158; 

162-165; 167; 169; 173-176; 277 
sigma: 48; 99; 133-134 
slaapbed: 130-132 
sponda: 38 

stibadium: 43; 133-135 
triclinium: 131; 134-135 
triclinia aerata: 108 
triclinium in een tuin: 12; 43; 133-134 
twijfelaar: 132 
vondstomstandigheden: 131; 151; 154; 158; 

159; 161; 163-164; 166-167; 169; 173-
175 

Beirut, Archeologisch Museum: 50 
Bergkamen-Oberaden: 45; 49; 77; 103-104 
bergmeubel (zie ook: kast, kist): 4; 18; 56-65; 

67; 85; 103; 110; 112; 121-122; 136-
144; 236 

Berlijn: 11 

Staatliche Museen, Antikensammlung: 37; 
39; 47; 49; 105; 115 

beschildering: 15; 39; 59; 103-104; 115-116; 
162 

beslag, zie: applieken 
bewerkingssporen: 15; 29; 73; 87; 95-96 
Beyarit: 45 
bibliotheek: 3; 35; 65; 124 
biclinium, zie: bed 
bisellium, zie: zitmeubel 
bladkelk: 49; 52 
bladkrans: 58 
Bodenhagen: 53 
boekrol: 20; 65; 81 
Bologna, Museo Civico: 42; 55 
Bolsena: 115 
Bonucci, С : 24; 238-241 
Boscoreale: 35; 41; 105; 112-113; 138-139; 

224 
Villa di Contrada Pisanella: 38-39; 56-57; 

103-104; 106; 109; 111; 133; 138; 141 
Villa rustica: 57; 111 
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Boscoreale (vervolg) 
Villa rustica, località Villa Regina: 138 

Boscotrecase, Villa rustica: 63 
Boston, Museum of Fine Arts: 74 
bot (zie ook: appliek/scharnier): 115 
botbewerking: 112 
Bourbons: 13; 22; 24 
Brading, Isle of Wight: 46 
Bradwell, Milton Keynes: 64 
brons (zie ook: appliek): 6; 16 

bronsblik: 36; 105 
Brugg, Museum: 113 
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis: 45; 49 
buffet: 58 
Byblos: 50 
Caerwent: 46 
Cairo, Nationaal Museum: 45; 71; 89 
Cambridge, Museum: 46; 111 
Campanie: 37; 51; 75 
Canterbury: 91 
capsa, zie: kist 
Capua: 117 
Caro, de: 248 
Carpenter Painter: 74 
Cartago (Duar-Ech-Chott): 134 
Casca Longus, P. Servilius: 51 
Castellamare di Stabia, Villa San Marco: 109 
Castelvetro di Modena: 42 
Catalka (Bulgarije): ПО 
cathedra, zie: zitmeubel 
Cernili Irelli, M.G.: 26 
Cerveteri, Regolini-Galassigraf: 37 
Chicago, Field Museum of National History: 47 
citrarius: 80; 116-117 
clientes: 123; 125; 136 
clinopodium: 106 
Codex Amiatinus: 62 
Colchester (GB): 112 
collegium: 117 

collegium fabrum tign(u)ariorum: 93 
Colliton Park (GB): 49 
Como: 75 
Corsica: 79; 82 
Cuspius Pansa, С : 117 
Cyprus: 9; 112 
Daidalos: 76; 87-88; 90; 94-97 
Danae-legende: 74 
Deir-el-Bahri (Egypte): 71 
Deir el Medina (Egypte): 37 
Delos: 11; 48; 63; 112-113; 135 

tempel van Apollo: 114 
Delphi, tempel van Apollo: 50 
deur: 1; 26; 29; 78; 98; 99; 110; 113-114; 125 
deuvel (epigrus):7\; 73; 95; 99; 100; 168; 175 

dier 
dierklauw: 54; 106; 187; 193; 195 
dierkop:46;49;51; 67; 107 
dierpoot: 44-45; 51; 53-54; 66-67; 186-187; 

192-193; 195 
Diersheim (D): 110 
dionysisch: 45; 47; 52; 108 
Dionysos/Bacchus: 45; 47-49; 52-53; 109-110; 

112; 180 
diptiek: 114 
dodenmaal: 16; 50-51; 135 
dolfijn: 41 
domus, zie: huis 
Dorchester: 46 

Dorset County Museum: 46 
Dorische orde: 59 
draagstel (modern, metaal): 29-31; 50; 53; 60; 

152-158; 164; 166; 168; 173; 175-179; 
181; 183-186; 191-196; 210-211; 213-
214; 216; 218; 226-227 

(modem, plexiglas): 1; 30-31; 53; 60; 171; 
172; 183; 191-192; 194-196; 207; 209; 
225-227 

draaiwerk: 74-76; 78-79; 82; 94-95; 101; 116; 
118 

Dresden: 102 
drievoet: 18; 50-51 
Duvanli (Losarskata Mogila), Bulgarije: 37; 72 
Eckartsbrunn (D): 109 
Edinburgh 

The Royal Scottish Museum: 47; 50 
eend: 49; 107 
Egypte: 1; 3; 7-8; 15-16; 20; 47; 49; 70; 74; 

104; 121 
graf van Kha: 8; 37 
graf van Meket-Re: 71 
graf van Redimire: 71 
graf van Teje: 71 
graf van Tutankhamon: 8; 29; 33 

El-Bagawat (Chargeh-Oase): 99 
Elaia: 73 
Elbeuf, prins D' (E.M. de Lorraine): 23 
Engeland: 12; 15 
Ephesos: 114 

tempel van Artemis: 76 
Epirus: 46 
Eros: 48; 51 
eroten: 58; 107 
eten: 2; 6; 109; 121-122; 130-134; 144 
Ethiopië: 81 
Exekias: 49 
Fatih, stèle van Matrodoros en Kaligeiton: 49 
Fayum, Egypte: 45; 99; 106-107 
Feddersen-Wierde: 95 
Fenicie: 8; 112 
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Ferdinand IV Bourbon: 23 
fineer (lamna, bractea, brattea): 15; 24; 26-27; 

39; 81; 84-85; 90; 95; 101-102; 104; 
175-176; 191; 203; 233 

Egyptisch: 71 
Grieks: 74 

Fiorelli, G.: 24; 241 
Florence, Museo Archeologico: 88; 91; 108 

Museo Etrusco Centrale: 115 
Foscot, Buckinghamshire (GB): 46 
fossilisatie: 20 
Frampton (GB): 49 
Franciscis, A. de: 26 
fulcrum (zie ook: appliek): 79 
functieanalyse: 2; 121; 129; 132; 146 
functionele categorie: 6; 122; 144-145 
Galella, Α.: 244-245; 247 
Galella, G.: 24; 248 
Gebelein: 72 
genius: 62 

gereedschap: 3; 15; 69-73; 76; 86-96; 116-118 
beitel (scalprum): 74; 87; 90; 92; 94; 96-97; 

101; 116 
bijl (securis): 87-88 
bijl, tweesnijdend (bipennis): 87 
boor (terebra): 76; 87; 93-94; 97 

Keltische boor (terebra gallica): 75; 87; 
93 

lepelboor: 93-94 
spiraalboor: 93-94; 113 

dissel (ascia): 71; 76; 87-89; 96; 116 
dissel-schaaf: 88; 92; 96; 116 
draaibank (tornus): 15; 36; 41; 53; 73; 76; 

79; 84; 87; 92; 94; 96; 101; 105-106; 
110; 116; 184; 207 

Egyptische: 94 
middeleeuwse: 94 

Grieks gereedschap: 72-73 
guts: 90; 92; 101; 116 
hamer (malleus/malleolus): 87; 89; 90; 92; 

96-97; 116 
handgreep: 87; 92-93 
houweel (dolabra): 87 
keil (cuneus): 73; 89 
Keltisch gereedschap: 75 
koord (linea): 87; 90; 116 
kram (clavis): 76; 87 
libel ('waterpas', libella): 76; 87; 89; 116 
lineaal (regula): 87; 90-91; 116 
meetinstrument: 88-91; 116 
mes: 92; 101; 116 

passer (circinus): 76; 87; 89; 96; 116 
rasp (scobina): 87; 89-90; 102-103; 116 
schaaf (runcina): 73; 78; 86; 88; 92; 96; 

102-103; 116 

schaaf (vervolg) 
profielschaaf: 92; 99; 116 
schaafijzer (planum): 15; 102 

schietlood (perpendiculum): 76; 87; 89; 
91-92; 116 

schrijfhaak/winkelhaak (norma): 76; 87; 91; 
96; 116 

sporen van gereedschap, zie: bewerkings-
sporen 

verstekbak: 116 
vijl (lima): 87; 89-91; 103; 116 
wig, zie: keil 
zaag (serra): 76; 87-89; 92-93; 95; 97; 116 

bladzaag: 93 
schrobzaag (lupus): 93 
spanzaag: 93; 96 
zaagblad (lam[m]ina): 92-93 
zagen: 71 
zaagzetter: 93 

Gessius Ampliatus, P.: 26; 141 
glaspasta (zie ook: appliek): 101; 107 
Gordion, tumulus MM: 7-8; 70; 85 
goud (zie ook: appliek): 107; 115 
goudglas: 95 
Grafenbühl: 74 
Grand Tour: 18 

Griekenland: 3; 7; 9-10; 15; 112; 121 
griffioen: 45-47; 53-54; 101; 112; 177-178; 

184-185 
Perzische griffioen: 45 

Grottaferrata, Villa Cavaletti: 50 
grottesken: 52-53 
Hagia Triada, sarcofaag: 64 
handvat: 64; 110 

hang- en sluitwerk: 16; 19; 25; 56-57; 104; 110 
Harpocrates: 48-49 
Heidelberg, Karls-Universität: 49 
Heliopolis: 70 
Herakles/Hercules: 49; 61 
Herculaneum: passim 

Area sacra, sacellum A: 193; 225 
boot: 1; 77; 85; 99 
Decumanus Maximus: 13; 22; 26; 28-29; 64; 

83-84; 108; 112; 141; 167; 195; 212; 
220; 228; 271-273 

Casa a graticcio (III 13-15): 22; 27-28; 43; 
49; 56-57; 83; 98; 104-105; 128-129; 
131-132; 135; 137-138; 141; 147; 154; 
156-157; 159; 197; 2117-218; 250-251; 
253-255 

Casa d'Argo (II 2): 24-25; 63-64; 110; 140; 
141; 238; 240-241 

Casa dei cervi (IV 21): 24; 51; 58; 63-64; 
96; 128; 141; 145-146; 257 

Casa dei due atri (VI 28-29): 22; 36; 58; 64; 
112; 114; 131; 142; 268-270 
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Herculaneum (vervolg) 
Casa del bel cortile (V 8): 27-28; 108; 112; 

180; 256 
Casa del bicentenario (V 15): 26-28; 33; 56; 

57; 64; 85; 98-99; 104; 137; 142; 199; 
223; 266-267 

Casa del colonnato tuscanico (VI 16-18, 
VI 25-27): 13; 22; 143; 149; 231; 271 

Casa del genio (II 3): 24; 110; 241 
Casa del gran portale (V 34-35): 22; 131; 

258 
Casa del mobilio carbonizzato (V 5): 26-28; 

30; 36-38; 40-41; 47; 63; 83; 101-103; 
129; 131; 141; 145; 147; 163-165; 178; 
182; 258-259 

Casa del rilievo di Telefo (Ins. Or. I 2-3): 
29; 64; 142; 263 

Casa del sacello di legno (V 31): 14; 27-28; 
30; 32; 54; 59-61; 64; 112-113; 129; 
131; 134; 136; 139; 142; 144; 192-193; 
202; 209; 258; 261-262 

Casa del salone nero (VI 11-15): 28; 48; 60; 
63-64; 107; 129; 139-141; 206; 209; 
267-268 

Casa del telaio (V 3-4): 22; 258 
Casa del tramezzo di legno (ΙΠ 4-12): 22; 

24; 36; 41; 63; 67; 83; 105-107; 110; 
114; 129; 131; 136-137; 139; 141; 145; 
151; 153; 242-244; 252 

Casa dell'alcova (IV 3-4): 22; 43; 83; 99; 
101; 103; 129; 131; 147; 161; 256-257 

Casa dell'ara laterizia (ΙΠ 17): 256 
Casa dell'atrio a mosaico (IV 1-2): 28; 107; 

108; 171-172; 177; 256-257; 273 
Casa dell'atrio corinzio (V 30): 22; 28; 46; 

49; 112; 129; 131; 134; 144; 147; 184; 
191; 260-261 

Casa dell'erma di bronzo (ΙΠ 16): 53; 158; 
254 

Casa della fullonica (IV 5-7): 153; 255 
Casa della gemma (Ins. Or. I 1): 28; 57; 63; 

106; 108; 130; 137; 141; 223; 261-263 
Casa della stoffa (IV 19-20): 99 
Casa dello scheletro (III 3): 22; 24; 39; 63; 

106; 112; 131; 140-141; 243; 250-251 
Casa di Aristide (II 1): 24; 112; 240-241 
Casa di Galba ( П 2-6): 24; 244-245 
Casa di Nettuno ed Anfitrite (V 6-7): 27; 

31; 41; 97; 105; 129; 131; 147; 165; 
210; 259-260 

Casa sannitica (V 1-2): 22; 25; 38; 47; 64; 
105; 107; 131-132; 134; 139; 142; 252-
254 

Collegio degli Augustali (VI 19-24): 21; 26; 
28; 30; 36; 40; 83; 101; 106; 121; 129-
130; 134; 149; 169; 182; 271 

Herculaneum (vervolg) 
Forumthermen (VI 1-10): 24; 112; 245 
- II: 24 
- II 5: 43; 48; 106; 131; 242-243 
- ΙΠ: 24-25 
-IV: 25; 131; 255 
- IV 14: 136 
- IV 15-16: 22; 63; 136; 140; 258 
- V: 25; 143 
- V 6: 83; 140; 166 
- V 10: 98; 136 
-V 11: 60; 64; 215; 267 
- V 12: 130; 140; 215; 267 
-V 13: 136 
- V 17: 27-28; 32; 56-57; 64; 83-84; 112; 

129-130; 136-138; 141; 167; 199; 220; 
266 

- V 19-22: 28; 64; 107; ПО; 129; 142-143; 
167; 265-267 

- V 26: 108; 143; 260 
- V 27: 137; 260 
- VI: 25-26; 31; 53; 187-188 
- VI 12: 103; 129; 136; 140; 210; 212 
- П: 24 
- П 1: 112 
- VII 1 b: 244-245 
Insula Orientalis I: 25 
Insula Orientalis I la: 30; 64; 83-84; 103; 

129; 134; 137; 141-142; 170; 185; 263; 
269 

Insula Orientalis Π: 25 
Insula Orientalis Π 5: 41; 136 
Insula Orientalis Π 7: 22; 64; 141; 259 
Insula Orientalis Π 8: 108; 261 
Insula Orientalis Π 9: 32; 83-84; 98; 130; 

140; 172; 214; 253; 264 
Insula Orientalis Π 10: 27; 29; 38; 40; 64; 

83; 129; 131; 143; 145; 174; 191; 263 
Insula Orientalis Π 13: 136 
Isola Sacra: 54; 270 
Palaestra: 25 
Terme Suburbane: 25; 84; 98-99 
Theater: 14; 23; ПО; 235 
Villa dei papiri: 3; 20; 23; 35; 65; 235 

berme: 48-49; 53; 74; 134 
hert: 45; 109 
Hildesheim, zilverschat: 115 
Hochdorf, Keltenfürst: 41-42 
Hollis, T.: 65 
hond: 46-47; 51; 53; 101; 107; 109; 187 

herdershond: 46 
hondeklauw: 44-45; 178; 180; 182-183 
hondepoot: 44^5; 178; 182 
jachthond: 46; 109 
molos (molossus): 46; 182-183 
waakhond: 46 
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hond (vervolg) 
windhond (vertragus): 26-27; 46-47; 134; 

178; 186 
hout: passim 

houtanalyse: 3; 70; 72; 77; 82; 85-86 
houtbewerker (lignarius): 76; 86; 92; 94-96; 

100; 116-118 
houtbewerking (fabrica materiaria): 2-3; 

69-71; 73; 75-76; 86-92; 94-95; 100; 
116-118 

Egypte: 70; 75 
Grieks: 72; 74; 88 
Minoïsch-Mykeens: 9; 74 

houtconservering: 6; 15; 19-20; 22; 25-26; 
29; 32 

houtgebruik: 72; 77 
houtmonster: 15; 69; 77; 82-86; 118; 152; 

155; 157-158; 160; 162; 167; 171; 
173; 176; 179; 182; 186; 191; 196; 
210; 214; 218; 221; 229 

houtmozaïek: 39; 55; 60-61; 66-67; 84; 101; 
102; 118; 136; 175-176; 191; 203-
206 

houtnerf: 39 
houtskool: 20 
houtsnijwerk: 15; 60; 63; 74-75; 78; 82; 84; 

85; 92; 95; 101; 108; 118; 135; 178 
houtstructuur: 30; 56 
kernhout: 73 
lignum: 78 
loofhout: 82; 84-86; 118; 135 
materia: 78 
naaldhout: 82; 84 
stomen van hout: 99 

houtsoort: 3; 15; 39; 55; 69-70; 72; 75-86; 93; 
94; 96; 101-102; 104; 118-119; 135; 191 

acacia (acacia nilotica): 70; 72 
beukehout (fagus; fagus sylvatica): 76-78; 

81; 84-85; 278 
bukshout (buxus; buxus sempervirens L): 

74; 77-79; 83-87; 101; 113; 179 
cederhout (cedras; cedrus Libani; cedrus 

Libani Loudon; pinus cedrus:): 70; 78 
citrus (callitris quadrivalvis, tetraclinis 

articulata, thuya articulata Vahl, 
Tisswood): 77; 79-81; 101; 111 

cypressehout (cuparessus; cupressus 
sempervirens): 47; 77-78; 81; 103 

dennehout, zie: zilverspar 
ebbehout, ebbeboom ([hjebenus; diospyros 

crassiflora Hiern; diospyros incarnata 
Gürke): 71; 77; 81 

eikehout (quercus; quercus robur): 75-76; 

78; 81; 83-86; 95; 100; 171 
els (alnus): 101 

houtsoort (vervolg) 
esdoomhout (acer, acer pseudoplatanus L): 

76-80; 83-85; 101; 229 
essehout (fraxinus; fraxinus excelsior): 72; 

78; 87 
haagbeuk (carpinus): 83-87; 182 
hulstboomhout (aquifolium): 101 
kastanjehout: 56 
lindehout (tilia; tilia platyphylla Scop.; tilia 

cordata Mill): 76; 78; 82 
moms: 77 
olijfhout (olea; olea europea): 78; 82 
olm (ulmus): 76; 87 
palmhout (palma): 101 
pijnboom (pinus; pinus pinaster): 77; 87 
plataan (platanus orientalis): 70 
steeneik (ilex): 81; 87; 101 
tamarisk (tamarisk gallica): 70 
taxus boccata L.: 1Ъ 
terpentijnhout (terebinthus; Pistacia 

Terebinthus L): 78; 82; 94; 101 
vijgeboom (ficus sycomorus): 70; 81 
vlier (sabucus): 101 
walnoteboom (nux, juglans regia): 82-85; 

179 
wilde olijf (oleastrum): 87 
wilgehout (salix): 78; 82; 102-103 
wilgetenen: 82 
zilverspar (abies alba; abies alba Mill): 78; 

79; 83-85; 102; 113; 115; 118-119; 135; 
152; 155-158; 160; 162; 167; 173; 176; 
191; 210; 214; 218 

houtverbinding (commissura; compagis; 
compago): 3; 15; 29; 69-70; 73; 75-76; 
95; 97-100; 116; 182; 184; 229 

Egyptisch: 71; 73 
gesloten pen-en-gatverbinding: 97; 214 
halfhoutse verbinding: 30; 36-37; 97; 152; 

154-156; 162 
halve schuifzwaluwstaartverbinding: 53; 97; 

193-194 
hoekverbinding: 97 
langshoutverbreding: 98 
las: 97 
lijmverbinding: 198; 203; 218; 226; 229 
open pen-en-gatverbinding: 73; 75; 97; 210; 

211 
pen-en-gatverbinding: 36-37; 49; 54-55; 71; 

75-76; 98-99; 151-152; 154-162; 164; 
167-171; 173-177; 179; 186-188; 191; 
195-196; 200; 208; 212-213; 216; 218; 
221; 226 

tandverbinding: 97; 228-229 
verbinding met messing en groef: 53; 98; 

173 
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houtverbinding (vervolg) 
zwaluwstaartverbinding (subscus; 

securicula): 49; 54; 71; 73; 76; 97; 100; 
193; 196; 226 

huis: passim 
atriumhuis: 122; 124; 127-130; 146; 148 
atrium-peristyliumhuis: 122; 127; 130; 146; 

148 
geleding van het huis: 122; 124-128; 146; 

148 
graden van intimiteit: 126 
huisaltaar, zie: aedicula 
huiscultus: 63; 135; 139-140; 144-145 
huisgoden: 61; 140 
huisinrichting: 33 
huishouden {domus): 4; 122-123; 126-127; 

146; 148 
huisraad: 5; 15; 42; 103; 136; 138 
niet-traditionele plattegrond: 127 
ruimtegebruik in huis: 121; 123 
woningarchitectuur: 34; 123; 146 
woningdecoratie: 34; 146 
wooneenheid: 122; 148 
woonhuis: 121 

Ianus: 125 
ibis: 110 
ijzer: 6 
Ikaros: 88 
imagines clipeatae: 108 
Imparati, M.: 240 
incisie: 101; 105; 107; 112 
India: 81 
Indianapolis, Museum of Art: 39 
inlegwerk: 15; 74; 95; 101; 105; 107; 111-112; 

115-116; 152 
Innsbruck, Museum Ferdinandeum: 42 
intarsie: 111 
Ionie: 74 
Isola del Giglio: 75 
Istanbul, Museum: 45; 49; 136 
ivoor (zie ook: appliek): 42; 71; 80; 101; 115 
ivoorbewerker (eborarius): 110-111; 116; 117 
ivoorbewerking: 80; 112 
jacht: 46^17 
jachtbuit: 47; 109 
Jericho: 7 
Kaiseraugst-Schmidmatt: 141 
Kallistratos: 52 
Kaloos, zie: Perdix 
Kameroen: 81 
Karel van Bourbon: 23 
Karlsruhe, Badisches Landesmuseum: 11 
Kassandra-schilder: 49 
kast: 5; 13-14; 56-60; 67; 78; 80; 110-114; 

121; 136-138; 144 
armarium: 58-59; 61-63 

kast (vervolg) 
armariarius: 116 
bijbelkast: 62 
gemetseld: 136 
in Herculaneum: passim 
inhoud: 137-138; 223-224 
kast-aedicula: 61 
kastdeur: 5; 56-59; 65; 67; 98; 112-114; 

137; 219; 221-223; 225-227; 242 
kastplank: 5; 57; 65; 203-205; 219-221; 

223-224; 226 
lade: 56-58; 137; 225-227; 242 
muurkast: 5; 56-57; 65; 136-137; 158; 223 
provisiekast: 144 
renaissancekast: 63 
schap: 5; 56-57; 65; 221; 226; 228 
slot: 57; 110; 234; 243 
thorakast: 62 
vondstomstandigheden: 137-138; 217; 219; 

220; 223-224 
Kastell Altstadt (Miltenberg): 89; 92 
Kastell Zugmantel: 76; 93 
Kastell Saalburg: 55; 86; 92-93; 95; 97 
Kentaur: 79 
Kerberos/Cerberus: 46 
Kertch (Pantikapaion), de Krim: 7; 47; 49; 72; 

74; 99; 109; 114-115 
Keulen: 89; 92 
Kimmeridge Bay, bij Purbeck, Dorset (GB): 46 
Kimmeridge-shale: 45-47; 49 
kist: 5; 13; 56; 59; 67; 71; 76-78; 81-82; 97; 

109-110; 112; 114; 121; 136; 141-145 
arca: 64 
arca aerata: 109 
arca ferrata: 109 
arcarius: 117 
arcularius: 116 
appliek: 109-110 
beslag: 13; 109-110; 232-235; 238; 277 
capsa: 143 
deksel: 59; 64; 114; 228-229 
Egyptische kist: 29; 33; 59 
Etruskische kist: 64 
Griekse kist: 9-10; 64; 74 
in Herculaneum: passim 
inhoud: 141-143; 228 
Minoïsch-Mykeense kist: 64 
scrinium: 143 
slot: 64; 109-110; 141; 234; 238; 240; 245 
toiletkistje: 70; 74 

Klein-Azië: 9 
klimop: 48 
klinèmonument/klinèsarcofaag: 37-38; 40; 108 

van Bathyllus: 40 
van Flavius Agricola: 39 
van Iulia Attica: 39 
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koolstofpoeder: 29; 113; 153; 155; 157-158; 
160; 162; 165; 168; 171; 173; 176; 178-
179; 181; 185-186; 192-194; 196; 201; 
205; 208; 211; 213-214; 216; 218; 220; 
222; 229 

koopwaar, zie: winkelwaar 
Kopenhagen, Nationaal Museum: 74 

Ny Carlsberg Glyptotek: 108 
koper (zie ook: appliek): 107; 152 
kouros: 72 
Krim, de: 1; 7; 16; 47; 52; 72; 77; 97 
kruis: 57; 224 
kruk, zie zitmeubel 
Kiiçukçekmece: 45 
Kul-Oba (de Krim): 74 
kussen: 36; 38; 133 
Ladispoli (I): 111 
Lago Maggiore: 115 
lamphouder: 45 
Lapithen: 79 
Lar: 46; 61-62; 139 
lararium: 61-62 
largitio: 99 
Larissa, Museum: 88 
Latium: 81 
lectus, zie: bed 
leeuw: 48; 66; 107 

leeuweklauw: 44-45; 105; 177-178; 181; 
184-185; 189 

leeuwekop: 45 
leeuwepoot: 7; 44-45; 47-48; 51; 66; 177; 

180; 184; 188-189 
Leiden, Rijksmuseum van Oudheden: 61; 102 
Lembo, С : 24; 243; 246 
lijkkist: 70-71; 99 

hellenistische lijkkist: 52; 72-74; 97; 99; 
114 

Romeinse lijkkist: 77; 115 
lijm (glutinum): 71; 76; 87; 95; 100; 116 

bitumen (gluten bituminis): 100 
caseïnelijm: 100 
pek: 100 
stierelijm (gluten taurinum): 100 
vislijm (ichthyocolla): 76; 87; 100 

Lilybaeum: 62 
Lineair-B kleitablet: 9; 112 
Lokroi Epizephyrioi: 59; 66; 74 
Londen, British Museum: 37; 47; 49; 66; 71; 

74; 89 
lotus: 48 
luchtverontreiniging: 2; 31 
lynx: 45 
Magdalensberg: 110 
Magna Graecia: 41; 66; 70; 75; 88; 118 
Mainz: 90 
Maiuri, Α.: 25-26 

Manching: 75 
mand: 44 
Marokko: 13-14; 79; 106 
Marsala: 40; 45 
Marseille, La Bouree, scheepswrak: 99 
mat: 132 
Mauretanië, Mons Ancorarius: 80 
meander: 39; 61; 102; 107; 175-176 
meetinstrument, zie: gereedschap 
Melfi: 38 
Memphis, Egypte: 114 
menade: 109 
mensehoofd: 67 
mensevoetje: ПО; 244; 271-272 
Mésopotamie: 8 
Messina, Museo Regionale: 88 
metaal, zie appliek 
metaalbewerker: 117; 140; 212 
metaalbewerking: 117 
metopen-trigliefenfries: 74 
meubel/meubilair: passim 

alledaags meubel: 17 
Assyrisch meubel: 66; 106 
bronzen meubel: 13-14 
Deens: 18 
eetmeubilair: 132 
Egyptisch meubel: 8-9; 66; 70 
Etruskisch meubilair: 7-8; 11; 15 
Fenicisch meubilair: 8 
functie van meubels: 3; 121-148 
gebruiksmeubilair: 6; 10; 12; 14; 18; 70; 72; 

85; 110; 145-146; 148 
Grieks meubilair: 7-11; 16; 66; 75 
in Herculaneum: passim 
ligmeubel: 10 
marmeren meubel: 14; 47; 145 
Mesopotamisch meubel: 8 
middeleeuws meubel: 5; 13; 147 
pronkmeubel: 2; 6; 146 
representatief meubel: 10; 145 
zitmeubilair, zie: zitmeubel 

meubelmaken: 3; 69; 76; 78; 86; 95-104; 116; 
118 

meubelmaker: 3; 15; 39; 69-71; 75; 95-96; 99; 
115-119 

meubelmakerswerkplaats: 96; 118-119 
middeleeuws: 118 

mijngang/mijnschacht: 22-24; 32; 145; 162; 
166; 207 

Minerva: 96; 108; 117 
altaar voor Minerva: 93-94; 96 
Minervacultus: 76 

Modena: 48; 105 
Galleria Estense: 42 
Museo Civico: 106 

monstra: 52 

324 



Morgantina: 123 
mozaïek: 16 

vloer: 132 
emblema: 132 

muildier: 107-108 
municipium: 17 
Munster, Westfälisches Museum für 

Archäologie: 45 
Murât, J.: 23 
muurkast, zie: kast 
Myrina: 55 
Nachleben: 18 
nagel (clavus): 37; 90; 95; 99-100; 107; 109; 

110; 213; 278 
Napels: 23; 80 

Museo Nazionale (Museo Borbonico): 14; 
23; 25; 48; 51-52; 54-55; 58; 89-93; 95; 
96; 99; 105; 107-109; 142-143; 149; 
171; 231 

Soprintendenza Archeologica, Archivio 
storico: 25; 231-273 

Nemi, schepen: 77 
neoclassicisme: 3; 18 
Neumagen: 102 
New York, Metropolitan Museum: 65; 70-71; 

99-101; 111 
niello: 107; 152 
Nigeria: 81 
Nigidius Vaccula, M.: 54 
Nijldelta: 66 
Nimrud: 112 
nis: 5; 33; 38; 56; 60-62; 65; 131-132; 136; 

278 
Norden, Dorset (GB): 46 
nymphaeum: 131; 166 
Odessa, Museum: 74 
Olbia: 74 
olie: 103 
olifant: 107 
Ol tos: 49 
openbaar gebouw: 6; 129 
opgravingsgeschiedenis: 3; 23 
oplegwerk: 71; 115-116; 191-192 
Oplontis, Villa B: 64; 109; 142 
opus craticium, zie: vakwerk 
opus signinum: 43; 137; 151; 158; 166-167; 

214-215 
Ostia: 55; 57; 91; 117 

Antiquari um: 96 
grafsteen van P. Celerius Amandus: 88 
Porta Marina: 54 

paard: 107-108 
paardehoef: 45 

Paderni, C : 65; 233; 235; 241 
Paestum: 37 
Pagano, Ν.: 24; 242; 244; 248 

Palestina: 8 
palmet: 152 
Palmyra: 108 
Palumbo, Α.: 248-249 
paneel (tympanon): 30; 39-40; 56-59; 66-67; 

71; 73-74; 78; 98-99; 104; 108; 116; 
154; 160; 167-168; 199-205; 208; 217; 
219-222; 225-228; 275-277 

panter: 48; 52; 107 
panterklauw: 45; 52 
panterkop: 45 
panterprotoom: 52 

Pantikapaion, zie: Kertch 
Paphlagonië: 82 
paraffine: 1; 22; 29-31; 33; 83; 153; 155; 

157-160; 162; 165; 168; 171-173; 176; 
178-179; 181; 185-186; 192-194; 196; 
199; 201; 204-205; 208-209; 211-214; 
216;218-222; 227; 229 

Parijs, Louvre: 55; 88; 96-97 
Pasiphae: 90; 94-97 
patronus: 123; 125-126; 146 
Pavia: 115 
Pazyryk (Altaigebergte, Rusland): 7; 66 
pek: 72 
Penates: 61 
Petrosir (Egypte): 73 
Perdix (Kaloos/Taloos): 76; 96 
Perennius Tigranus, M.: 109 
Pergamon: 73; 113 

bibliotheek van Eumenes II: 65 
permafrost: 7; 66 
Petra, G. de: 243; 249 
piëdestal: 48 
Pisa: 91 

grafsteen van P. Ferrarius Hermes: 88 
plastic: 165 
plexiglas, zie: draagstel 
polijsten: 71; 88; 90; 103; 116 
polychromie: 74; 104 
Pompeii: passim 

Antiquarium: 56-58 
Bottega del fornaio (VIII 3, 30): 99 
Casa degli amanti (I 10, 11): 138 
Casa degli amorini dorati (VI 16, 7.38): 

105; 139-140 
Casa dei Ceii (I 6, 15): 58; 135; 138; 275 
Casa dei quadretti teatrali (= Casa di Casca 
Longus) (I 6, 11): 51; 63; 109-110; 141-142 
Casa dei Vetti (VI 15, 1): 61; 90; 94-97; 

109 
Casa del criptoportico (I 6, 2-4): 52; 58; 64; 

111; 138 
Casa del fabbro (I 10, 7): 41; 43; 58; 82; 

84; 106; 117; 138; 278 
Casa del labirinto (VI 11, 9-10): 38 
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Pompeii (vervolg) 
Casa del Menandro (I 10, 4): 39; 43; 58; 

64; 103; 110-111; 142 
Casa del moralista (ΙΠ 4, 2-3): 110 
Casa del sacello iliaco (I 6, 4): 39; 99; 110; 

111; 141; 143; 275 
Casa del torello (V 1, 7): 134 
Casa del triclinio (V 2, 4): 52 
Casa dell'efebo (I 7, 10-12): 38; 105; 111; 

276 
Casa delle nozze di Ercole (VII 9, 47): 62 
Casa delle pareti rosse (Vili 5, 37): 140 
Casa di Adone (Vili 3, 15): 134 
Casa di Caecilius Iucundus (V 1, 10.23-27): 

142 
Casa di Caesius Blandus (VII 1, 40): 52 
Casa di Cerere (I 9, 13): 35; 37; 58; 99; 

276-277 
Epidius Rufus (IX 1, 20): 58 
Fabius Amandio (I 7, 2-3): 276 
Iulius Polybius (IX 13, 1-3): 58; 
138; 278 
M. Lucretius Franto (V 4 a): 52; 63 
M. Obellius Firmus (IX 14, 4): 89; 

Octavius Quartio (II 2, 2): 43; 110 
Paquius Proculus (I 7 1.20): 43; 134 

Casa di 
Casa di 
Casa di 

113; 
Casa di 
Casa di 

109 
Casa d 
Casa d 
Casa di Pinarius Cerealis (III 4 b): 39; 278 
Casa di Siricus (VII 1, 25.47): 57 
Casa di Trebius Valens (Ш 2, 1): 141 
Foro Triangolare: 54 
Forumthermen: 54 
Fullonica van Stephanus (I 6, 7): 55 
graf van de Istacidii: 54 
graf van Veius: 54 
graf van Vestorius Priscus: 12; 37; 52; 99; 

113-114; 275 
I 2, 10: 43 
I 2, 20: 43 
16, 1: 110 
I 6, 3: 103 
I 6, 7 (Fullonica di Stephanus): 103; 106; 

138 
I 6, 8: 108 
I 7, 5: 276 
17,7: 117 
I 13, 2: 137 
112, 1: 140 
III 2, 2: 141 
V 2, g: 43 
V 3, a: 110; 112 
V 3,4: 110 
V 4, 3: 137 
VI 2, 22: 59 
VI 7, 3: 59 
VI 7, 8-11: 92-93; 96; 117 

VI 14, 37: 117 
VI 14, 38: 106 
VI 14, 39: 94 
VI 15, 2: 59 
VI 15, 23: 61 
VI 16, 10: 110; 138 
VI 16, 15: 111 
VI 17, 41: 65 

VII 1, 12-13: 117 

VII 2, 11: 140 

VII 7, 11: 117 

VII 15, 3: 140 

Vili 2, 1: 135 

Vili 2, 16: 60 

ІП 5, 9: 141 

IX 1, 7: 61 

IX 1, 14: 117 

IX 2, 26: 60 

IX 5, 14: 63 

1X5, 18-21:63 

IX 6, 5-7: 140 

IX 7, 20: 140 

1X8, 5: 117 
Isistempel: 51 
klein theater: 54 
palaestra: 111 
Porta di Ercolano: 54; 63 
praedia van Iulia Felix: 51 
Schola armaturarum (III 3, 6): 63; 101; 115 
Soprintendenza Archeologica: 12 
Via dell'Abbondanza: 55 
Via della Fortuna: 47 
Villa dei misteri: 132 

Portici: 23 
Museo Ercolanese: 23; 65 

potnia theroon: 52 
Praeneste, Tomba Barberini: 41 
predella: 61 
Preston, bij Weymouth (GB), villa: 47 
Priène: 63 
Priolo, grafsteen wagenmaker Eutyches: 91-92 
profiel: 15; 36; 47-48; 53; 58; 60-61; 98-99; 

151-152; 154-155; 157; 164; 167-169; 
179; 182; 184; 191; 196-209; 221; 225; 
227; 276 

Puglia: 81 
putto: 48 
Pylos: 9 
Ravenna 

mausoleum van Galla Placidia: 62 
San Apollinare Nuovo: 99 

reconstructie: 3-4; 16; 19-20; 26; 29-30; 33; 60 
ree: 45 
regel (impagis): 98-99 
Regensburg: 143 

Museum Stadt Regensburg: 110 
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rek: 5; 56; 59; 63; 67; 115; 136; 140-141; 144 
in Herculaneum: passim 
magazijnrek: 63 
schap: 63; 210; 212-213; 216-217 
vondstomstandigheden: 140-141; 210; 214; 

215 
wandrek: 63 

restauratie: 28; 31 
Rifeh (Egypte): 101 
Rome: 9; 75; 117 

Aventijn: 117 
Capitolijnse Musea: 38; 89; 91; 93-94; 96; 

105; 108 
Casa di Livia (Palatijn): 52 
Engelenburcht (Castel Sant'Angelo): 13; 31; 

227 
Forum Holitorium: 93 
Forum van Traianus: 65 
graf van de Haterii: 38 
graf van M. Vergilius Eurysaces: 55 
Museo della Civiltà Romana: 65; 93 
Museo Preistorico Etnografico Pigorini: 50 
Palazzo dei Conservatori: 40; 108 
Palazzo Corsini: 41 
Piazza Montanara: 93 
Porta Maggiore: 55 
Porta trigemina: 117 
San Omobono: 117 
San Pietro in Vincoli: 47 
Santa Prassede: 117 
Theater van Marcellus: 93 
Thermenmuseum (Museo Nazionale 
Romano): 37-40; 55; 57 
Tiber: 117 
Trastevere: 117 
Via Portuense, klinèmonument: 37 
Via Salaria: 95 
Villa Albani: 88 
Villa Doria Pamphilj, columbarium: 133 
Villa Giulia: 41 
Villa Palombara: 115 

roofdier: 45 
Rorro, F.: 23 
Rouen, Musée Départemental des Antiquités: 

50 
Ruggiero, M.: 24 
rund 

runderkop: 54 
runderpoot: 45; 54 

rüsten: 6; 121 
Sabazios: 52 
sacrarium: 61-62 
salutatio: 12; 123; 125 
Samos: 7; 10; 73-75; 114 

H eraion: 72; 76 
San Mezzano, Castello: 91 

Sanzeno: 42 
satyr: 51; 108 
Scharnier: 16; 19; 98; ПО; 112-114; 203-204; 

206; 220-221; 225-226; 228; 230 
metaal: 56; 113-114; 221 
schamierband: 56; 64; 203; 205; 219; 225; 

227 
scharniersegment: 112-114; 199-201; 203; 

204-206; 220-222; 227; 230; 236-237 
ЬоіЛееп: 24-25; 56-58; 104; 112-114; 

219; 225-226; 228; 231; 240-242; 
244-245; 272; 278 

hout: 57; 114; 228-229 
hellenistisch: 114 
Keltisch: 114 

scheepsbouw: 77; 79; 81-82; 90; 99-100 
scheluwte/scheluwtrekken: 73-74; 116 
schildpad: 115 
schola, zie: bank 
schommelwieg, zie: wieg 
Schotland, privé-collectie: 102 
schrijftafeltje: 79; 84-85; 131; 136; 141-142; 

145; 192; 258 
schrijnwerken: 69-70; 74; 76; 79; 82; 86-88; 

75-104 
schrijnwerker: 3; 60; 69; 74; 78; 86; 88-89; 

91; 95-104; 116 
schrijnwerkersatelier: 71 
schrijnwerkerstechnieken: 118 

scrinium, zie: kist 
sella, zie: zitmeubel 
Sentinum: 134 
serieproduktie: 58; 67; 118 
sfinx: 18; 51 

Siena, Cisterciënserklooster S. Salvatore di 
Monte Amiata: 62 
sigma, zie: bed 
Silchester: 46; 92 
Silenus: 107 
Simpel veld (NL), askist: 39; 57; 61; 67; 102 
Siracusa, Museo Nazionale: 91-92; 94 
skelet: 1; 27; 44; 134; 143; 169-171; 174-175; 

278 
slaaf: 122; 132; 137 
slang: 49 
slapen: 2; 6; 122; 130-133; 144-145 
sleutel: 110 
St. Petersburg, Hermitage: 47; 49; 74; 97 
status (sociale status): 123; 125-127; 140; 146; 

148 
stibadium, zie: bed 
stier: 66 

stierepoot: 66 
stijl (scapus): 98-99 
stoel, zie: zitmeubel 
stommeknecht: 13; 146 
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stuc: 29; 104; 197-198; 223 
studeren: 133 
Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum: 

41 
Sussex (tumulus): 89; 93 
symbolische antropologie: 123 
symposium: 10; 51; 109 
Syrië: 8; 91; 112 
tafel: 5; 7; 44-53; 67; 75-80; 82; 96; 115; 121; 

122; 132; 134-135 
bronzen tafel: 47; 50-52 
cartibulum: 146 
alliba: 134 
eettafel: 29; 46; 48; 50; 53; 82; 109; 134; 

135; 147 
escaria: 134 
Etruskische tafel: 51; 135 
Griekse tafel: 11; 50-52; 67 
in Herculaneum: passim 
klaptafel: 51-52 
marmeren tafel: 11-12; 46; 49; 51-52; 98; 

105; 114-115; 131; 135; 137; 146-147; 
158; 251-252 

mensa: 80; 134 
mensa citrea: 80-81 ; 85 
{mensa) delphica: 50-52; 96; 104; 134 
mensuia: 134 
Minoïsch-Mykeense tafel: 9 
monopodium: 48 
orbis: 80; 134 
pagodetafel: 8 
penanttafeltje: 48; 134 
pronktafel: 135 
rechthoekige tafel: 8; 48; 50-53 
sport: 49-51; 98; 114; 177; 179-181; 183; 

184-186; 188-189 
tafelblad: 44; 47-51; 75; 80; 84-85; 99; 114; 

177-187 
tafelpoot: 11-12; 23-24; 27; 45-53; 66-67; 

75; 77; 84-85; 96; 98; 101; 103; 109; 
115-116; 134-135; 177-189; 235; 152; 
170; 173 

tafelsteun: 12; 47; 54; 135 
trapezophoros: 12 
trespoli: 18 
umarium: 135 
vondstomstandigheden: 134-135; 178; 182; 

185 
Talóos, zie: Perdix 
Tamassos (Cyprus): 72 
Tarente: 47 
Tarquinia: 49 
Terracina, tempel van Iupiter Anxur: 50 
terra sigillata: 109 
Thebe (Egypte): 49; 71 
Theodoros van Samos: 76; 87; 94 

Theophilus, De diversis artibus: 100 
Thera: 7; 37 
timmerlieden: 74 
Tivoli, Villa van Hadrianus: 65 

Serapeum: 134 
Tofting, Schleswig-Holstein: 44 
Tommasini, Α.: 248-249 
Toronto, Royal Ontario Museum: 36; 77; 104 
trap: 1; 26; 29; 98-99; 136 
Trier: 102 
troon, zie: zitmeubel 
Turijn, Museo Egizio: 8; 37; 72 
Tusculum: 117 
Ulu Bunin, scheepswrak: 83; 114 
Ur: 37 
vakwerk (hout, opus craticium): 1; 167; 169; 

182; 275 
Vaticaanse Musea: 

Biblioteca Apostolica Vaticana: 95 
Galleria dei candelabri: 49 
Museo Egizio: 70 
Museo Etrusco: 37 
Museo Gregoriano Profano: 38; 40; 88-89; 

96; 108 
Vega, F. la: 23; 235 
Velitrae: 117 
Venus: 61 
Vergina, Bella tumulus: 74 
vergulding: 24; 72; 101-102; 104; 115; 233 
verkoling: 1; 3; 7; 18-23; 26; 29-30; 32-33 
vernis: 72 
verstek: 71; 73; 91; 99; 107; 116; 157; 164; 

167; 169; 175-176; 191; 197-200; 202-
203; 208-209; 221; 225 

vertrek 
ala: 136; 147 
apotheca: 63 
atrium: 38; 62; 109; 124-128; 138-140; 144; 

146-147; 151; 158; 166 
cubiculum: 38; 124; 127 
dienstvertrek: 6; 63; 67; 122; 127-129; 137; 

138; 140; 144-145; 147; 169; 182; 224 
dispositie van vertrekken: 123-124 
dynamisch vertrek: 126; 128-130; 145; 147; 

148 
eetkamer: 121; 124; 128; 131-132; 134-135; 

137-138; 144-147; 159; 161; 163; 166; 
172; 178; 182; 202; 218 

fauces: 125; 127; 146 
functie van vertrekken: 126; 130 
gang: 127 
keuken: 63; 127-128; 135; 137-139; 141; 

144; 220 
oecus: 127 
openbaar vertrek: 127; 147 
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vertrek (vervolg) 
peristylium: 12; 124-125; 128; 135; 138; 

139-140; 144; 147; 206-207 
privé-vertrek: 127; 147 
representatief vertrek: 6; 126; 139; 145-148 
slaapkamer: 121; 124; 128; 131-140; 142; 

144-145; 154; 156; 158; 167; 192; 197; 
199; 202; 217; 223 

statisch vertrek: 126; 128-130; 145; 147-148 
tablinum: 124-125; 131; 147 
tegenstelling privé-openbaar: 125-126; 148 
toegankelijkheid: 123; 125 
triclinium: 43; 124; 127; 132-135; 144; 146; 

147; 276 
vestibulum: 124; 146 
voorraadkamer: 25; 63; 128; 137; 140-141; 

144; 241 
werkvertrek: 128; 136; 142; 167; 174; 192 
woonvertrek: 122; 126; 128; 139; 154; 156; 

159; 169; 174; 182; 185; 192; 197; 218; 
223 

Verucchio (bij Rimini): 11; 50-51; 75 
Fondo Moroni: 51; 75 
necropoli sotto la Rocca: 51 ; 75 

Vesuvius: 1-3; 18; 32; 41; 51; 77; 84; 97; 103; 
104; 114; 133 

Vezneciler: 45 
Vindonissa (CH): 111; 113 
vissehuid: 103; 116 
vlas (Unum): 90 
vlechtwerk: 67; 82; 102-103 
vleugeldeuren: 58; 60 
voetenbankje: 11; 54-55; 66 

Etruskisch voetenbankje: 54; 66; 104 
Grieks voetenbankje: 66; 73 

vogel: 108 
vogelkop: 49 

Volterra: 51 
Museo Guarnacci: 54 

Volubilis, Maison au cortège de Venus: 145 
voluut: 10; 47; 53; 74; 101; 152; 178; 180-181; 

194-195 
Voor-Azië: 3; 7 
voorouderportret (imago): 62 
Vulci: 74 
wandschildering: 16; 51-52; 60; 66 

tweede stijl: 52; 132 
derde stijl: 52; 151 
vierde stijl: 14; 52-53; 63; 126; 154; 158; 

159; 161; 164; 166-167; 173; 214-215; 
275 

Warschau, Nationaal Museum: 51 
was: 72; 103; 113 
Weber, К.: 23; 233-235 
Wederath-Belginum: 75 
Weiden (bij Keulen): 102 

Wenen: 108 
werkbank: 94-95; 97; 116; 135; 255 
werken: 2; 6; 121-122; 144 
werkplaats: 6; 11; 58; 71; 128; 130; 140; 212 
werktuig, zie: gereedschap 
wieg: 14; 44; 170; 191 

cunabula: 44 
cunae: 44 
in Herculaneum: passim 
trog: 44 
vondstomstandigheden : 171 

winkel: 6; 63; 67; 121; 124; 128-130; 135; 140; 
141; 144; 210; 212; 214-215; 220 

winkelwaar: 17; 140-141; 144 
woning, zie: huis 
zilver: 101; 107; 152 

zil verblik: 115 
zitmeubel: 5-6; 9; 18; 53-56; 77; 85; 102; 112; 

121-122; 136 
ambtszetel: 6; 12; 14; 110 
armleuning: 5-6; 10; 49; 53; 55; 67; 136 
biseüium: 6; 12; 108 
Capitolijns biseüium: 109 
cathedra: 9; 55; 82; 136 
Egyptisch zitmeubel: 8; 66; 70-71; 103 
erezetel: 6; 12; 47; 110 
Grieks zitmeubel: 49; 66; 74 
in Herculaneum: passim 
klismos: 49 

kruk 5-6; 53; 55-56; 76; 78; 101 
diphros: 74 
in Herculaneum: passim 
vouwkruk: 66; 110 
weefkruk: 174 

Minoïsch-Mykeens: 9 
rieten leunstoel: 12; 136 
rugleuning: 5-6; 10-11; 49; 53; 55; 67; 75; 

82; 102-103; 136 
sella curulis: 6; 12; 14; 45; 48; 56; 99; 112 
sella eburnea: 56; 111 
sellularius: 55; 116 
sessoriarius: 116 
solium: 79; 136 

troon (thronos): 9-11; 47; 49; 52; 66; 75; 
112; 136 

Corsinitroon: 41 
Egyptische troon: 8 
Etruskische troon: 41; 102 
Griekse troon: 47; 66; 74 
leeuwetroon: 8 
sphinxtroon: 8 

vondstomstandigheden: 136 
zitting/zitvlak: 55; 67; 99; 103; 191-192 

zitten: 9 
zuurstof: 6-7; 20-22; 32 
zwaan: 49; 108; 111 
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LUST VAN AFBEELDINGEN 

Legenda bij de tekeningen: schuine arceringen = kops hout; gestippelde vlakken: reconstructies; zwart-wit 
geblokte vlakken = moderne elementen; horizontale arceringen = bot in doorsnede; schaalverdeling: 1:20 = 
1:20 cm. 
De tekeningen en foto's zijn van de hand van de auteur, tenzij anders is aangegeven; de afbeeldingen 96-97, 
105-106, 114-115 en 122 zijn gemaakt met medewerking van W.A. Loerts. 

1. Plattegrond van Herculaneum met daarin aangegeven de vindplaatsen van meubels. 
2. Fasen in de ontwikkeling van beddepoten: klassiek-Grieks poottype (links); hellenistisch en Romeins 

poottype van ledi tricliniares (rechts) (uit: Kyrieleis 1969). 
3. Voorbeelden van het Romeins poottype met 'ugly patterns' (uit: Ransom 1905, 34 fig. 15). 
4. Marmeren tafel in de Casa dei cervi te Herculaneum (foto: P. Bersch). 
5. Bronzen drievoet met sfinxen, als tafel gereconstrueerd (uit: Pernice 1908, 110 Abb. 4). 
6. Schola van graf 2 (westkant) buiten de Porta di Ercolano te Pompeii: detail steun. 
7. Tekening van een gipsafgietsel van een kast, gemaakt in de Villa di Contrada Pisanella te Boscoreale 

(uit: Pasqui 1897, tav. 6). 
8. Detail van de oostwand van oecus q van de Casa dei Vetti te Pompeii: kast-aedicula met daarin een 

beeldje van Venus (boven) en parfumflesjes (onder). 
9. Detail van een sarcofaag met arts zittend voor een kast met onder meer boekrollen; Metropolitan 

Museum, New York (foto: Metropolitan Museum, New York). 
10. Askist, gevonden te Simpelveld (Nederland), nu in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (foto: 

RMO). 
11. Abies alba, monster afkomstig van het bed in de Casa del tramezzo di legno, Herculaneum (cat.nr. 1); 

opname met een 'scanning electron microscope'; kops vlak; vergroting: lijn = 1000 micrometer. 
12. Abies alba, monster afkomstig van het bed in de Casa del tramezzo di legno, Herculaneum (cat.nr. 1); 

opname met een 'scanning electron microscope'; tangentiale snede; vergroting: lijn = 100 micrometer. 
13. Juglans, monster afkomstig van het blad van de tafel uit de Casa del mobilio carbonizzato, 

Herculaneum (cat.nr. 15); opname met een 'scanning electron microscope'; kops vlak; vergroting: lijn = 
1000 micrometer. 

14. Juglans, monster afkomstig van het blad van de tafel uit de Casa del mobilio carbonizzato, Hercula
neum (cat.nr. 15); opname met een 'scanning electron microscope'; tangentiale snede; vergroting: lijn = 
100 micrometer. 

15. Buxus, monster afkomstig van een poot van de tafel uit de Casa del mobilio carbonizzato, Herculaneum 
(cat.nr. 15); opname met een 'scanning electron microscope'; kops vlak; vergroting: lijn = 100 micro
meter. 

16. Buxus, monster afkomstig van een poot van de tafel uit de Casa del mobilio carbonizzato, Herculaneum 
(cat.nr. 15); opname met een 'scanning electron microscope'; tangentiale snede; vergroting: lijn = 100 
micrometer. 

17. Buxus, monster afkomstig van een poot van de tafel uit de Casa del mobilio carbonizzato, Herculaneum 
(cat.nr. 15); opname met een 'scanning electron microscope'; vergroting: lijn = 100 micrometer. 

18. Carpinus, monster afkomstig van een poot van de tafel uit het Collegio degli Augustali, Herculaneum 
(cat.nr. 17); opname met een 'scanning electron microscope'; kops vlak; vergroting: lijn = 1000 micro
meter. 

19. Carpinus, monster afkomstig van een poot van de tafel uit het Collegio degli Augustali, Herculaneum 
(cat.nr. 17); opname met een 'scanning electron microscope'; tangentiale snede; vergroting: lijn = 100 
micrometer. 

20. Houtverbindingen geconstateerd in Egypte (naar Petrie/Mackay 1915, pi. 24-25); tekening. 
21. Houtverbindingen geconstateerd in Griekenland (naar Wasowicz 1966); tekening. 
22. Houtverbindingen in meubels te Herculaneum; tekening. 
23. Deur in de Terme Suburbane te Herculaneum. 
24. Als 16, detail middenregels. 
25. Grafreliëf waarop twee meubelmakers aan het werk zijn voorgesteld; Vaticaanse Musea, Museo 

Gregoriano Profano. 
26. Lectus tricliniaris met bronzen applieken, Napels, Museo Nazionale. 
27. Met brons beslagen houten beddepoot, doorsnede; tekening. 
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28. Met brons beslagen houten kist uit Pompeii, Napels Museo Nazionale inv. 73021 (foto: P. Bersch). 
29. De werking van benen scharnieren; tekening. 
30. Reconstructietekening van een triclinium met eters (tekening T.M.). 
31. Insnijding in de wand van vertrek 1 van de Casa del gran portale, Herculaneum (V 35) voor de 

plaatsing van een lectus tricliniaris. 
32. Bed (cat.nr. 7) en tafel (cat.nr. 15) in vertrek 8 van de Casa del mobilio carbonizzato, Herculaneum 

(V 5) (foto: Alinari). 
33. Bed in de Casa del tramezzo di legno, Herculaneum (cat.nr. 1): detail hoofdeind. 
34. Bed in de Casa del tramezzo di legno, Herculaneum (cat.nr. 1): detail poot rechts voor. 
35. Bed in de Casa del tramezzo di legno, Herculaneum (cat.nr. 1), tekening. 
36. Bed in de Casa del tramezzo di legno, Herculaneum (cat.nr. 1): detail boord. 
37. Bed in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 2). 
38. Bed in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 2), tekening. 
39. Bed in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 2); detail linkerhelft. 
40. Bed in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 2); detail hoek links voor. 
41. Bed in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 2); detail midden achter. 
42. Bed in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 2); detail rechts achter. 
43. Kinderbed uit de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 3). 
44. Kinderbed uit de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 3); detail hoek rechts achter. 
45. Kinderbed uit de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 3), tekening. 
46. Bed in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 4), tekening. 
47. Bed in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 4). 
48. Biclinium in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 5). 
49. Biclinium in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 5), tekening. 
50. Biclinium in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 5); detail linkerbed, hoek rechts achter. 
51. Biclinium in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 5); detail rechterbed. 
52. Biclinium in de Casa dell'alcova, Herculaneum (cat.nr. 6). 
53. Biclinium in de Casa dell'alcova, Herculaneum (cat.nr. 6); detail linkerzijde linker bed. 
54. Biclinium in de Casa dell'alcova, Herculaneum (cat.nr. 6), tekening. 
55. Biclinium in de Casa dell'alcova, Herculaneum (cat.nr. 6); detail linkerbed, hoek links voor, cf. afb. 

54,4. 
56. Biclinium in de Casa dell'alcova, Herculaneum (cat.nr. 6); detail rechterbed. 
57. Biclinium in de Casa dell'alcova, Herculaneum (cat.nr. 6); rechterbed, detail rooster B, cf. afb. 54, 3. 
58. Bed in de Casa del mobilio carbonizzato, Herculaneum (cat.nr. 7). 
59. Bed in de Casa del mobilio carbonizzato, Herculaneum (cat.nr. 7), tekening. 
60. Bed in de Casa del mobilio carbonizzato, Herculaneum (cat.nr. 7); detail rooster B. 
61. Beddepoten in de Casa di Nettuno ed Anfitrite, Herculaneum (cat.nr. 8). 
62. Bed in Insula V 17, Herculaneum (cat.nr. 9). 
63. Bed in Insula V 17, Herculaneum (cat.nr. 9). 
64. Bed in Insula V 17, Herculaneum (cat.nr. 9), tekening. 
65. Bed in Insula V 17, Herculaneum (cat.nr. 9); detail boord. 
66. Bed in de Collegio degli Augustali, Herculaneum (cat.nr. 10). 
67. Bed in de Collegio degli Augustali, Herculaneum (cat.nr. 10), tekening. 
68. Bed in de Collegio degli Augustali, Herculaneum (cat.nr. 10); detail: resten poot onder raamwerk. 
69. Bed in de Collegio degli Augustali, Herculaneum (cat.nr. 10); detail raamwerk hoek links voor (cf. afb. 

67 F). 
70. Bed in de Collegio degli Augustali, Herculaneum (cat.nr. 10); detail raamwerk rechts met element 

rooster A. 
71. Bed in de Collegio degli Augustali, Herculaneum (cat.nr. 10); detail hoek rechts achter. 
72. Wieg uit Insula I la, Herculaneum (cat.nr. 11); tekening, gemaakt door Oliva voor de publikatie door 

Maiuri (1958). 
73. Wieg uit Insula I la, Herculaneum (cat.nr. 11); situatie vóór 1987. 
74. Wieg uit Insula I la, Herculaneum (cat.nr. 11); situatie vóór 1987; detail. 
75. Wieg uit Insula I la, Herculaneum (cat.nr. 11); situatie vóór 1987; detail. 
76. Wieg uit Insula I la, Herculaneum (cat.nr. 11); situatie in 1987. 
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77. Wieg uit Insula I la, Herculaneum (cat.nr. 11); situatie in 1987; detail afb. 76. 
78. Wieg uit Insula I la, Herculaneum (cat.nr. 11); situatie na de reconstructie in 1987. 
79. Wieg uit Insula I la, Herculaneum (cat.nr. 11); situatie na de reconstructie in 1987. 
80. Wieg uit Insula I la, Herculaneum (cat.nr. 11), tekening. 
81. Bed in Insula Orientalis II 9, Herculaneum (cat.nr. 12), tekening. 
82. Bed in Insula Orientalis II 9, Herculaneum (cat.nr. 12). 
83. Bed in Insula Orientalis Π 9, Herculaneum (cat.nr. 12); detail achterbalk raamwerk. 
84. Bed in Insula Orientalis II 9, Herculaneum (cat.nr. 12); detail: gat voor verbinding van rooster В aan 

raamwerk. 
85. Bed in Insula Orientalis II 9, Herculaneum (cat.nr. 12); detail linkerboord. 
86. Bed in Insula Orientalis Π 9, Herculaneum (cat.nr. 12); detail rechterboord. 
87. Bed in Insula Orientalis Π 10, Herculaneum (cat.nr. 13); rechterhelft. 
88. Bed in Insula Orientalis II 10, Herculaneum (cat.nr. 13), tekening. 
89. Bed in Insula Orientalis Π 10, Herculaneum (cat.nr. 13); linkerhelft. 
90. Bed in Insula Orientalis II 10, Herculaneum (cat.nr. 13); detail raamwerk, hoek rechts voor. 
91. Bed in Insula Orientalis Π 10, Herculaneum (cat.nr. 13); detail voorzijde rechterboord. 
92. Bed in Insula Orientalis II 10, Herculaneum (cat.nr. 13); detail boorden, hoek rechts achter. 
93. Bed in Insula Orientalis Π 10, Herculaneum (cat.nr. 13); detail achterboord, midden. 
94. Tafel uit Herculaneum (cat.nr. 14). 
95. Tafel uit Herculaneum (cat.nr. 14); detail: zijaanzicht poot. 
96. Tafel uit Herculaneum (cat.nr. 14), tekening. 
97. Tafel uit de Casa del mobilio carbonizzato, Herculaneum (cat.nr. 15), tekening. 
98. Tafel uit de Casa del mobilio carbonizzato, Herculaneum (cat.nr. 15). 
99. Tafel uit de Casa del mobilio carbonizzato, Herculaneum (cat.nr. 15); detail, sporten. 
100. Tafel uit de Casa del mobilio carbonizzato, Herculaneum (cat.nr. 15); detail, aansluiting poten onder 

blad. 
101. Tafel uit de Casa del mobilio carbonizzato, Herculaneum (cat.nr. 15); detail, blad. 
102. Tafel uit de Casa del bel cortile, Herculaneum (cat.nr. 16). 
103. Tafel uit de Casa del bel cortile, Herculaneum (cat.nr. 16); detail, zijaanzicht poot. 
104. Tafel uit de Casa del bel cortile, Herculaneum (cat.nr. 16); detail, blad. 
105. Tafel uit de Casa del bel cortile, Herculaneum (cat.nr. 16), tekening. 
106. Tafel uit de Collegio degli Augustali, Herculaneum (cat.nr. 17), tekening. 
107. Tafel uit de Collegio degli Augustali, Herculaneum (cat.nr. 17) (situatie vóór 1987). 
108. Tafel uit de Collegio degli Augustali, Herculaneum (cat.nr. 17); detail: zijaanzicht poot (situatie vóór 

1987). 
109. Tafel uit de Collegio degli Augustali, Herculaneum (cat.nr. 17); detail: poten (situatie vóór 1987). 
110. Tafel uit de Collegio degli Augustali, Herculaneum (cat.nr. 17); detail: vooraanzicht poot. 
111. Tafel uit de Casa dell'atrio corinzio, Herculaneum (cat.nr. 18). 
112. Tafel uit de Casa dell'atrio corinzio, Herculaneum (cat.nr. 18). 
113. Tafel uit de Casa dell'atrio corinzio, Herculaneum (cat.nr. 18); detail: blad. 
114. Tafel uit de Casa dell'atrio corinzio, Herculaneum (cat.nr. 18), tekening. 
115. Tafel uit Insula Orientalis I la, Herculaneum (cat.nr. 19), tekening. 
116. Tafel uit Insula Orientalis I la, Herculaneum (cat.nr. 19). 
117. Tafel uit Insula Orientalis I la, Herculaneum (cat.nr. 19); detail: zijaanzicht poot. 
118. Tafel uit Insula Orientalis I la, Herculaneum (cat.nr. 19); detail: sporten onder blad. 
119. Tafelpoot, Herculaneum (cat.nr. 20). 
120. Tafelpoot, Herculaneum (cat.nr. 21). 
121. Tafelpoot, Herculaneum (cat.nr. 22). 
122. Tafelpoten in Herculaneum (cat.nr. 20-22), tekening. 
123. Kruk in Herculaneum (cat.nr. 23). 
124. Kruk in Herculaneum (cat.nr. 23); detail: poot. 
125. Kruk in Herculaneum (cat.nr. 23); detail: zitting. 
126. Kruk in Herculaneum (cat.nr. 23), tekening. 
127. Bank in de Casa del sacello di legno te Herculaneum (cat.nr. 24), tekening. 
128. Bank in de Casa del sacello di legno te Herculaneum (cat.nr. 24). 
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129. Bank in Herculaneum (cat.nr. 25): steunen (situatie in 1987). 
130. Bank in Herculaneum (cat.nr. 25): zitvlak (situatie in 1987). 
131. Bank in Herculaneum (cat.nr. 25): steun (situatie na schoonmaken). 
132. Bank in Herculaneum (cat.nr. 25), tekening. 
133. Bank in Herculaneum (cat.nr. 26). 
134. Bank in Herculaneum (cat.nr. 26); detail: poten rechts. 
135. Bank in Herculaneum (cat.nr. 26); detail: zitvlak. 
136. Bank in Herculaneum (cat.nr. 26), tekening. 
137. Aedicula in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 27), tekening. 
138. Aedicula in Insula V 17, Herculaneum (cat.nr. 28), tekening. 
139. Aedicula in de Casa del sacello di legno, Herculaneum (cat.nr. 29). 
140. Aedicula in de Casa del sacello di legno, Herculaneum (cat.nr. 29); detail: deuren onderbouw. 
141. Aedicula in de Casa del sacello di legno, Herculaneum (cat.nr. 29); detail: basis bovenbouw met hout

mozaïek. 
142. Aedicula in de Casa del sacello di legno, Herculaneum (cat.nr. 29); detail: bovenbouw. 
143. Aedicula in de Casa del sacello di legno, Herculaneum (cat.nr. 29); detail: bovenbouw, kapiteel en 

architraaf met houtmozaïek. 
144. Aedicula in de Casa del sacello di legno, Herculaneum (cat.nr. 29); detail: bovenbouw, architraaf met 

houtmozaïek. 
145. Aedicula in de Casa del sacello di legno, Herculaneum (cat.nr. 29), tekening. 
146. Aedicula uit de Casa del salone nero, Herculaneum (cat.nr. 30), tekening. 
147. Aedicula uit de Casa del salone nero, Herculaneum (cat.nr. 30). 
148. Amfoorrek in Insula V 6, Herculaneum (cat.nr. 31). 
149. Amfoorrek in Insula V 6, Herculaneum (cat.nr. 31), tekening. 
150. Amfoorrek in Insula VI 12, Herculaneum (cat.nr. 32), tekening. 
151. Amfoorrek in Insula VI 12, Herculaneum (cat.nr. 32). 
152. Amfoorrek in Insula Orientalis II 9, Herculaneum (cat.nr. 33). 
153. Amfoorrek in Insula Orientalis II 9, Herculaneum (cat.nr. 33), tekening. 
154. Rek in Insula V 12, Herculaneum (cat.nr. 34). 
155. Rek in Insula V 12, Herculaneum (cat.nr. 34), tekening. 
156. Kast (fragment) in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 35), tekening. 
157. Kast in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 36), tekening. 
158. Kast in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 36). 
159. Kast in Insula V 17, Herculaneum (cat.nr. 37). 
160. Kast in Insula V 17, Herculaneum (cat.nr. 37), tekening. 
161. Muurkast, Casa della gemma, Herculaneum (cat.nr. 38). 
162. Kast, Casa del bicentenario, Herculaneum (cat.nr. 39); situatie ca. 1970 (foto: Soprintendenza 

Archeologica di Pompei). 
163. Kast, Casa del bicentenario, Herculaneum (cat.nr. 39); situatie in 1987. 
164. Muurkast, Casa della gemma, Herculaneum (cat.nr. 38), tekening. 
165. Kast, Casa del bicentenario, Herculaneum (cat.nr. 39), tekening. 
166. Kast, Herculaneum (cat.nr. 40), tekening. 
167. Kist, Herculaneum (cat.nr. 41); achterzijde en rechter zijkant. 
168. Kist, Herculaneum (cat.nr. 41); voorzijde en hoek rechts voor. 
169. Kist, Herculaneum (cat.nr. 41); detail: tandverbinding. 
170. Kist, Herculaneum (cat.nr. 41); detail: scharnier. 
171. Kist, Herculaneum (cat.nr. 41), tekening. 
172. Plattegrond van de negentiende-eeuwse opgravingen te Herculaneum; zie appendix 1 (uit: Ruggiero 

1885, tav. ΧΠ). 
173. Fragmenten van een bank? Herculaneum. 
174. Fragment van een stoel of kruk? Herculaneum. 
175. Fragmenten van een bank? Herculaneum. 
176. Fragmenten van een meubel? Herculaneum. 
177. Gipsafgietsel van een bed in de Casa del sacello iliaco, Pompeii (I 6, 4). 
178. Gipsafgietsel van een bed in de Casa del sacello iliaco, Pompeii (I 6, 4); detail linkerboord. 
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179. Gipsafgietsel van een bed in de Casa del sacello iliaco, Pompeii (I 6, 4); detail linkerboord. 
180. Gipsafgietsel van een bed in de Casa del sacello iliaco, Pompeii (I 6, 4). 
181. Gipsafgietsel van de achterzijde van een kast in de Casa dei Ceii, Pompeii (I 6, 15). 
182. Bed (fragment), Casa dell'efebo, Pompeii (I 7, 11). 
183. Gipsafgietsel van een kast, Casa di Cerere, Pompeii (I 9, 13). 
184. Gipsafgietsel van een kast. Casa di Cerere, Pompeii (I 9, 13); detail profìellijst. 
185. Afgietsel van de boorden van een bed, Casa di Cerere, Pompeii (I 9, 13). 
186. Afgietsel van het rooster В van een bed, Casa di Cerere, Pompeii (I 9, 13). 
187. Afgietsel van het rooster В van een bed, Casa di Cerere, Pompeii (I 9, 13). 
188. Afgietsel van het rooster В van een bed, Casa di Cerere, Pompeii (I 9, 13). 
189. Afgietsel van een fragment van een meubel? Casa di Cerere, Pompeii (I 9, 13). 
190. Afgietsel van het zijboord van een bed met paneeldecoratie, Casa di Cerere, Pompeii (I 9, 13). 
191. Afgietsel van kast (fragment), Casa di Cerere, Pompeii (I 9, 13). 
192. Afgietsel van kist (fragment), Casa di Cerere, Pompeii (I 9, 13). 
193. Fragment bed, Casa del fabbro, Pompeii (I 10, 7), vertrek g. 
194. Fragment bed, Casa del fabbro, Pompeii (I 10, 7), vertrek g. 
195. Fragment bed, Casa del fabbro, Pompeii (I 10, 7), vertrek g. 
196. Afgietsel van fragment van een bed, Casa di Pinarius Cerealis, Pompeii (ΠΙ 4 b). 
197. Afgietsel van fragment van een bed, Casa di Pinarius Cerealis, Pompeii (III 4 b); detail: zijaanzicht 

linker zijboord. 
198. Afgietsel van fragment van een bed, Casa di Pinarius Cerealis, Pompeii (Ш 4 b); detail: linker zijboord. 
199. Afgietsel van een kast, Casa di Iulius Polybius, Pompeii (IX 13, 1-3); zie appendix 3 (foto P. Bersch). 
200. Afgietsels van meubels in Pompeii, tekening. 
201. Afgietsels van meubels in Pompeii, tekening. 
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1. Plattegrond van Herculaneum met daarin aangegeven de vindplaatsen van houten meubels. Legenda: 
0 = bed 
> = tafel 
•¿r = bank 
• = bergmeubel 

open: afkomstig van de begane grond 
gesloten: afkomstig van de bovenverdieping 
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20. Houtverbindingen geconstateerd in Egypte (naar Petrie/Mackay 1915, pi. 24-25). A. eenvoudige hoek verbinding; B. 
hoekverbinding met halfhoutse overkeping; С hoekverbinding met verstek; D. hoekverbinding met kort verstek bij één 
element; E. hoekverbinding met kort verstek; F. hoekverbinding met verdekt verstek; G. hoekverbinding met verdekt 
verstek, waarbij de verdekking taps toeloopt; H. zwaluwstaartverbinding. 



21. Houtverbindingen geconstateerd in Griekenland (naar Wasowicz 1966): A. eenvoudige hoekverbinding, versterkt met 
nagels; B. hoekverbinding met drie pennen en slobgaten; С hoekverbinding met pen en gat (zeer zwak); D. gesloten 
pen-en-gatverbinding, versterkt met nagels; E. halfhoutse overdekking of rechte liplas; F. aansluiting (las) met messing 
en groef; G. open pen-en-gatverbinding met doorgestoken pen en wig. 
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22. Houtverbindingen in meubels te Herculaneum: A. gesloten pen-en-gatverbinding; B. open pen-en-gatverbinding; G 
halfhoutse verbinding; D. tandverbinding; E. zwaluwstaartverbinding; F. verbinding met messing en groef, waarbij de 
messing is aangebracht aan de kopse uiteinden van een aantal met elkaar verlijmde elementen. 



23 

24 



·' -·».«». φ.+i) 

25 

26 



27. Met brons beslagen houten beddepoot, doorsnede; intern is de ijzeren pen aangegeven in arcering. 
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29. De werking van benen scharnieren: Α. groot segment (5-11 cm.); B. klein segment (3-5 cm.); C. bovenaanzicht A; 
D. bovenaanzicht B; E. doorsnede A ter hoogte van gat; F. doorsnede В ter hoogte van gat; G. hardhouten kern van 
element A met pen; H. hardhouten kern van element A met gat; I. hardhouten kern van element В met pennen; J. 
hardhouten kern van element В met gaten; K. bovenaanzicht van G en I; L. bovenaanzicht van H en J; M. wig van een 
zachte houtsoort om de hardhouten kern in de segmenten van bot te zekeren; N. als M, bovenaanzicht; O. als M, 
zijaanzicht; P. pen ter bevestiging van de segmenten aan een meubel; Q. bovenaanzicht P; R. doorsnede door vier 
segmenten (boven als A, daaronder driemaal als B) met daarbinnen de elementen G-Q; S. de vier segmenten van R, 
aaneengeschakeld; bot in doorsnede is aangegeven met een horizontale arcering; Α-F: bot, G-Q: hout; R-S: combinatie 
van bot en hout. M-O zijn niet aangegeven in R-S. 
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35. Bed in de Casa del tramezzo di legno, Herculaneum (cat.nr. 1): A. bovenaanzicht; В. vooraanzicht; С. doorsnede v-w 
(naar achter); D. zijaanzicht (links); E. doorsnede x-y (naar rechts); F. doorsnede t-u (naar rechts); G. detail strook tegen 
bovenrand boord; A-E: schaal 1:20; F-G: schaal 1:2. 
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38. Bed in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 2): A. bovenaanzicht; В. vooraanzicht; С. doorsnede v-w (naar 
achter); D. zijaanzicht (links); E. doorsnede x-y (naar rechts); F. details verbindingen rooster A: halfhoutse verbinding 
tussen elementen rooster onderling (boven) en pen-en-gatverbinding voor de bevestiging van rooster A in het raamwerk, 
in doorsnede (links) en vooraanzicht (rechts); G. detail profiel (cf. E); A-E: schaal 1:20; F-G: schaal 1:2; de onderbroken 
lijnen in B-E geven aan dat de boorden oorspronkelijk hoger waren. 
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45. Kinderbed uit de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 3): Α. bovenaanzicht; В. vooraanzicht; С. doorsnede v-w 
(naar achter); D. doorsnede t-u (naar onder); E. zijaanzicht (links); F. doorsnede x-y (naar rechts); G. doorsnede door 
raamwerk boven (profiel); A-F: schaal 1:20; G. schaal 1:2. 
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46. Bed in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 4): Α. bovenaanzicht; В. vooraanzicht; С. doorsnede v-w; D 
zijaanzicht (links); E. doorsnede x-y; A-E: schaal 1:20. 
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49. Biclinium in de Casa a graticcio, Herculaneum 
(cat.nr. 5): Α. bovenaanzicht; В. vooraanzicht; 
С. doorsnede v-w (naar achter; boven de 
onderbroken lijn = B, met uitzondering van het 
boord tussen beide bedden dat hier nagenoeg geheel 
bewaard is); D. doorsnede x-y (naar rechts); 
A-D: schaal 1:20. 
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54. Biclinium in de Casa dell'alcova, Herculaneum (cat.nr. 6): Α. bovenaanzicht (reconstructieschets); B. vooraanzicht; 
С. doorsnede v-w (naar achter); D. doorsnede x-y: E. detail; cf. catalogus voor E en cijfers 1-4; in B-D zijn de 
hoogtematen gereconstrueerd; A-D: schaal 1:20; E: schaal 1:10. 
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59. Bed in de Casa del mobilio carbonizzato, Herculaneum (cat.nr. 7): A. bovenaanzicht; В. vooraanzicht; С. doorsnede 
v-w (naar achter); D. zijaanzicht (links); E. doorsnede x-y (naar rechts); schaal 1:20. 
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64. Bed in Insula V 17, Herculaneum (cat.nr. 9): A. bovenaanzicht; В. vooraanzicht; С. doorsnede v-w door boord 
(alleen voorzijde boord is zichtbaar); D. zijaanzicht (links); E. doorsnede x-y door boord (alleen voorzijde boord is 
zichtbaar); F. reconstructieschets op basis van oude foto (cf. cat.nr., code 3.4.1): bovenaanzicht met rooster B; in A en В 
zijn de plaatsen van de gaten voor verbindingen met rooster В in stippellijn weergegeven; schaal 1:20. 



Λ: 

τ Ι****"" 

/•Т&Г&~. -• 

O f 

65 

f.6 



=c 

67. Bed in de Collegio degli Augustali, 
Herculaneum (cat.nr. 10): A. bovenaanzicht 
(voorbalk raamwerk gereconstrueerd); 
В. vooraanzicht (voorbalk raamwerk 
gereconstrueerd); C. doorsnede v-w (naar achter); 
D. zijaanzicht; E. doorsnede x-y (naar rechts; 
voorbalk raamwerk gereconstrueerd); F. detail linker 
zijbalk raamwerk in bovenaanzicht (boven) en 
vooraanzicht (onder), inclusief pen voor verbinding; 
G. linker zijbalk raamwerk, detail В hoek 
linksonder; H. detail profiel tegen boord (cf. D); 
de onderbroken lijnen in A-E geven aan dat de 
boorden oorspronkelijk hoger zijn geweest; 
A-E schaal 1:20; F-H: schaal 1:2. 
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80. Wieg uit Insula I la, Herculaneum (cat.nr. 11): A. bovenaanzicht; В. vooraanzicht; С. zijaanzicht; D. doorsnede v-w; 

E. doorsnede x-y; F. doorsnede t-u (naar boven): foutieve reconstructie 1987; A-F: schaal 1:10. 
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81. Bed in Insula Orientalis II 9, Herculaneum (cat.nr. 12): A. bovenaanzicht; В. vooraanzicht; С. doorsnede v-w; D. 
zijaanzicht (links); E. doorsnede x-y; schaal 1:20. 
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88. Bed in Insula Orientalis II 10, Herculaneum 
(cat.nr. 13): A. bovenaanzicht; В. vooraanzicht met 
schets van decoratie op achterboord; С. doorsnede 
v-w (naar achter, decoratie boord als in B); 
D. zijaanzicht (links); E. doorsnede x-y (naar rechts; 
decoratie boord niet opgenomen); F. detail B; niet 
opgenomen is de decoratieve belijning op het 
bovenvlak van het raamwerk, zie afb. 90; 
A-E: schaal 1:20; F. schaal 1:2. 
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96. Tafel uit Herculaneum (cat.nr. 14): Α. zijaanzicht poot met rand blad; В. vooraanzicht poot met rand blad; C. 
doorsnede vlak onder blad (naar boven) met aansluiting poten onder blad; beschadigingen niet aangegeven; A-B. schaal 
1:4; C. schaal 1:10. 



97. Tafel uit de Casa del mobilio carbonizzato, Herculaneum (cat.nr. 15): A. zijaanzicht poot met rand blad; В. 
vooraanzicht poot met rand blad; C. bovenaanzicht centrum sporten; D. vooraanzicht centrum sporten; E. doorsnede door 
midden centrum sporten; F. reconstructie centrum sporten met twee klosjes met in stippellijn de centrale pen; G. 
doorsnede onder sporten (naar boven) met aansluiting poten onder blad; beschadigingen niet aangegeven; A-B. schaal 
1:4; C-F. schaal 1:2; G. schaal 1:10. 



98 

99 



100 

101 



102 

103 

104 



105. Tafel uit de Casa del bel cortile, Herculaneum (cat.nr. 16): A. zijaanzicht poot met rand blad; В. vooraanzicht poot 
met rand blad; C. achteraanzicht poot met rand blad; D. doorsnede vlak onder blad (naar boven) met aansluiting poten 
onder blad; beschadigingen niet aangegeven; A-C. schaal 1:4; D. schaal 1:10. 
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106. Tafel uit de Collegio degli Augustali, Herculaneum (cat.nr. 17): A. zijaanzicht poot met rand blad (reconstructie); 
B. vooraanzicht poot met rand blad (reconstructie); С doorsnede vlak onder blad (naar boven) met aansluiting poten 
onder blad; beschadigingen niet aangegeven; A-B. schaal 1:4; C. schaal 1:10. 
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114. Tafel uit de Casa dell'atrio corinzio, Herculaneum (cat.nr. 18): A. zijaanzicht poot met rand blad; В. vooraanzicht 
poot met rand blad; С bovenaanzicht centrum sporten; D. vooraanzicht centrum sporten; E. reconstructie centrum 
sporten met twee klosjes met in stippellijn de centrale pen; F. doorsnede onder sporten (naar boven) met aansluiting 
poten onder blad; beschadigingen niet aangegeven; A-B. schaal 1:4; C-Ε. schaal 1:2; F. schaal 1:10. 



115. Tafel uit Insula Orientalis I la, Herculaneum (cat.nr. 19): Α. zijaanzicht poot met rand blad; В. vooraanzicht poot 
met rand blad; С. doorsnede vlak onder sporten (naar boven) met aansluiting poten onder blad; beschadigingen niet 
aangegeven; A-B. schaal 1:4; C. schaal 1:10. 
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122. Tafelpoten in Herculaneum (cat.nr. 20-22): Α. zijaanzicht cat.nr. 20; B. zijaanzicht en achteraanzicht cat.nr. 21; 
zijaanzicht cat.nr. 22; schaal 1:4. 
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126. Kruk in Herculaneum (cat.nr. 23): Α. voor- en zijaanzicht; В. doorsnede x-y (naar onder); С. bovenaanzicht; D. 
doorsnede v-w (naar onder); E. detail: profiel zitting; F-L vier opeenvolgende fasen in het uitzetten van de stervorm op 
de zitting; A-D. schaal 1:10; E. schaal 1:2; beschadigingen niet aangegeven; F-I. schaal 1:10. 
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127. Bank in de Casa del sacello di legno te Herculaneum (cat.nr. 24): A. vooraanzicht; В. bovenaanzicht (afgebrokkelde 
rand niet aangegeven); C. zijaanzicht (links); D. zijaanzicht (rechts); beschadigingen niet aangegeven; schaal 1:10. 
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132. Bank in Herculaneum (cat.nr. 25): A. vooraanzicht (positie steunen in huidige reconstructie); В. bovenaanzicht; С. 
zijaanzicht steun links (buitenkant); D. zijaanzicht steun rechts (buitenkant); E. zijaanzicht steun links (binnenkant); F. 
zijaanzicht steun rechts (binnenkant); G. bovenkant rechtersteun met halve schuifzwaluwstaartverbinding; H. doorsnede 
x-y; A-F, H: schaal 1:10; G: schaal 1:2. 
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136. Bank in Herculaneum (cat.nr. 26): A. vooraanzicht; В. bovenaanzicht; С. zijaanzicht links; D. doorsnede x-y (door 
zitvlak); E. verbinding achterpoot met zitvlak, van achter gezien; A-C: schaal 1:10; D-Ε: schaal 1:2. 
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137. Aedicula in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 27): A. vooraanzicht; В. zijaanzicht; С. bovenaanzicht; D. 
doorsnede x-y (naar rechts); E. doorsnede v-w (naar achter); schaal 1:10. 
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138. Aedicula in Insula V 17, Herculaneum (cat.nr. 28): A. vooraanzicht; B. zijaanzicht (rechts); С doorsnede v-w (naar 
onder; onder de deuren is het resterende bovenvlak van de basis weergegeven; de moderne bodemplaat is niet gearceerd); 
D. deel doorsnede x-y door balkwerk en fronton, midden voor; E. doorsnede t-u (naar achter); met cijfer 1 zijn de 
resterende segmenten van scharnieren aangeduid; schaal 1:10. 
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145. Aedicula in de Casa del sacello di legno, Herculaneum (cat.nr. 29): A. vooraanzicht (in de gereconstrueerde 
onderbouw zijn de fragmenten van deuren en in de hoek links onder het scharniersegment alsmede het fragment van de 
basis als enige antiek); B. zijaanzicht links (de onderbouw is gereconstrueerd met uitzondering van het profiel rechts 
onder en het scharniersegment); С aanzicht en deel doorsnede x-y (boven) en v-w (onder); D. achteraanzicht 
bovenbouw; E. bovenaanzicht met daaronder doorsnede t-u; F. detail profilering basis bovenbouw en zuilbasis; G. detail 
voorzijde bovenbouw, hoek linksboven; H. detail onderbouw, profiel basis; I. vooraanzicht tweede deur van rechts in 
bovenbouw; J. doorsnede r-s; K. doorsnede p-q; L. doorsnede η-o; M. doorsnede 1-m; N. doorsnede j-k; O. doorsnede h-
i; de achterkant van de deur is zeer waarschijnlijk gelijk aan de voorzijde, hetgeen in J-O ook zo is weergegeven; A-E: 
schaal 1:10; F-O: schaal 1:2. 
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146. Aedicula uit de Casa del salone nero, Herculaneum (cat.nr. 30): A. vooraanzicht; B. zijaanzicht (rechts); С 
doorsnede v-w (naar onder) met daaronder doorsnede t-u; D. doorsnede door centrum balkwerk en fronton (naar links; 
schuin opgaand dakelement gereconstrueerd); E. plafondplaat boven zuilen (onderaanzicht; voorzijde aedicula = boven); 
F. zijaanzicht links, huidige situatie (links van de onderbroken lijn gespiegeld als in D); schaal 1:10. 
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149. Amfoorrek in Insula V 6, Herculaneum (cat.nr. 31): A. vooraanzicht (de kopse uiteinden van de pen-en-
gatverbindingen zijn op hun oorspronkelijke plaats gesitueerd); B. zijaanzicht (links = doorsnede; in stippellijnen zijn de 
verbindingen weergegeven, links in de wand, rechts in de steunen); С doorsnede x-y (moderne vloerbalk eerste 
verdieping niet opgenomen); schaal 1:20. 
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150. Amfoorrek in Insula VI 12, Herculaneum (cat.nr. 32): Α. vooraanzicht; В. zijaanzicht (links); С. doorsnede х-у 
(naar achter); D. doorsnede v-w (naar onder); in A en В zijn de inlatingen in de wand gestippeld; schaal 1:20. 
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153. Amfoorrek in Insula Orientalis II 9, Herculaneum (cat.nr. 33): A. vooraanzicht; В. zijaanzicht (links); С. doorsnede 
x-y (naar achter); in В is de inlating in de wand gestippeld; schaal 1:20. 
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155. Rek in Insula V 12, Herculaneum (cat.nr. 34): A. vooraanzicht; В. zijaanzicht (rechts); С. doorsnede x-y (naar 
links); D. doorsnede v-w (naar achter); E. doorsnede t-u (naar onder, met resten overgebleven schap); F. doorsnede r-s 
(naar onder, met resten onderste schap); in B/C zijn de inlatingen in de wand gestippeld; schaal 1:20. 
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156. Kast (fragment) in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 35): A. vooraanzicht; В. zijaanzicht (links); С. 
doorsnede x-y (naar rechts); D. bovenaanzicht; schaal 1:10. 
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157. Kast in de Casa a graticcio, Herculaneum (cat.nr. 36): Α. vooraanzicht; В. zijaanzicht (links); С achterzijde, gezien 
van binnenkant kast, met daarvóór resten schap en steunen voor schap; D. doorsnede x-y (alleen voorkant); E. 
bovenaanzicht zijkant links (zie B); F bovenaanzicht voorkant (zie A); schaal 1:20. 
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160. Kast in Insula V 17, Herculaneum (cat.nr. 37): A. vooraanzicht; В. zijaanzicht (links); С. achteraanzicht; D. 
bovenaanzicht; E. doorsnede x-y (naar rechts); F. doorsnede v-w (naar onder); G. detail profiel basis; het paneel aan de 
achterzijde is gereconstrueerd zonder middenstijlen; de dikte van het deurtje in het onderste schap is geschat; hoever de 
stijl langs dit deurtje doorloopt is onbekend; deze is gestippeld; schaal 1:20. 
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164. Muurkast, Casa della gemma, Herculaneum (cat.nr. 38); A. vooraanzicht; В. doorsnede x-y (naar rechts; schap is in 
tekening gereconstrueerd); schaal 1:10. 
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165. Kast, Casa del bicentenario, Herculaneum (cat.nr. 39); schets, de exacte maten zijn niet voorhanden; Α. 
vooraanzicht; В. zijaanzicht (links); С vermoedelijk achteraanzicht; D. bovenaanzicht; E. doorsnede x-y (naar achter); F. 
doorsnede v-w (naar rechts); G. doorsnede t-u (naar onder); H. doorsnede door zijrand bovenste vak zonder zichtlijnen 
naar achteren; in E-F zijn de kopse kanten van de panelen niet door arcering aangegeven; schaal: ca. 1:20. 
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166. Kast, Herculaneum (cat.nr. 40): Α. vooraanzicht; В. zijaanzicht links; С. zijaanzicht rechts; D. bovenaanzicht 
(afgebrokkelde rand niet ingetekend); E. doorsnede x-y (naar rechts); F. doorsnede t-u (naar achter); G. doorsnede v-w 
(naar onder); alleen in A-C zijn ontbrekende elementen gestippeld, in D-G zijn ze zonder stippeling aangevuld, met 
uitzondering van de lade, waarvan alleen de voorzijde bewaard is, en de achterkant van de kast, die geheel is verdwenen; 
schaal 1:10. 
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171. Kist, Herculaneum (cat.nr. 41): A. vooraanzicht; В. achteraanzicht; С. zijaanzicht rechts; D. zijaanzicht links; E. 
bovenaanzicht; F. doorsnede v-w (naar achter); G. doorsnede x-y (naar rechts); schaal 1:20. 
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200. Afgietsels van meubels in 
Pompeii: A. Casa del sacello 
iliaco (I 6, 4), vooraanzicht 
linkerboord bed met rechts 
aanzicht x-y en eronder 
aanzicht v-w; B. Casa dei 
Ceii (I, 6, 15), achter
zijde kast met eronder 
aanzicht t-u; С Casa dei 
Ceii (I, 6, 15), rechter
zijde kast met eronder 
aanzicht r-s; D. Casa di 
Fabius Amandio (I 7, 2-3), 
zijkant kast met rechts 
aanzicht p-q en eronder 
η-o; E. Casa di Cerere 
(I 9, 13), rechterzijde kast 
met eronder aanzicht 1-m; 

F. Casa di Cerere (19, 13), 
achterzijde kast met eronder 
aanzicht j-k en rechts h-i; 
G. Casa di Cerere (I 9, 13), 
profiel aan bovenrand 
E; A-F: schaal 1:20; 
G: schaal 1:2. 
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201. Afgietsels van meubels in Pompeii: A. Casa di Cerere (I 9, 13), onderkant bed met eronder doorsnede x-y (naar 
achter); В. Casa di Cerere (I 9, 13), boord bed met eronder aanzicht v-w en rechts aanzicht t-u; С Casa di Cerere (I 9, 
13), achterkant kast met eronder aanzicht r-s en rechts daarnaast van links naar rechts respectievelijk aanzicht p-q, η-o en 
1-m; D. Casa di Cerere ( I 9, 13), achterkant kast met eronder aanzicht j-k en rechts h-i; E. Casa di Pinarius Cerealis (III 
4 b), linkerboord bed; F. Casa di Pinarius Cerealis (III 4 b), achterboord bed; schaal 1:20. 
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STELLINGEN 

behorend bij het proefschrift van Stephan ТАМ Mols 

1 
Het is gevaarlijk Romeinse wandschilderingen te gebruiken als bron voor de kennis van Romeins meubilair, 
tenzij vaststaat dat de afbeeldingen Romeinse scènes weergeven Aangezien de taferelen in deze wandschil
deringen doorgaans kopieën van Griekse originelen zijn, is het er op afgebeelde meubilair eerder Gneks dan 
Romeins te noemen 

Contra G M A Richter, The Furniture of the Greeks Etruscans and Romans, London 1966, E Talamo Vattimo, in L Pirzio Biroli 
Stefanelli (ed ), Il bronzo dei Romani, Roma 1990, 62 

2 
Romeinse grafreliefs van het type 'Totenmahl' of 'banquet couché' - bijzonder populair vanaf de tweede 
eeuw n.Chr - geven een situatie weer die zozeer overeenkomt met Gneks-hellenistische voorbeelden, dat het 
hoogst twijfelachtig is of hierop een Romeins gebruik is weergegeven Dit soort afbeeldingen dient te worden 
beschouwd als gemeenplaats of cliché, waarin slechts de personen - een liggende man rechts en een zittende 
vrouw links - zijn weergegeven volgens de toenmalige mode, de afgebeelde voorwerpen kunnen zeer wel een 
conservatief karakter hebben 

3 
De Romeinse bedden van het type met boorden, waarvan in Herculaneum originelen zijn teruggevonden (zie 
deze studie § 3 2 1), zijn veel vroeger ontstaan - wellicht in de eerste eeuw ν Chr. - dan tot dusverre werd 
aangenomen Ze zijn te verbinden met een van de termen lectus cubiculans of grabatus, die de Romeinse 
schrijver Varrò noemt in zijn De Lingua Latina (8 32) 

4 
Dat de mensa citrea (tafel van zogenaamd citrushout) frequent voorkomt in de klassiek-Latijnse literatuur, 
heeft te maken met het gebruik van deze combinatie als gemeenplaats om grote luxe aan te duiden, en kan 
niet dienen als argument om aan te geven dat deze houtsoort veel werd verwerkt in Romeinse tafels Dit 
impliceert dat het gevaarlijk is op basis van schriftelijke bronnen een reconstructie te maken van houtgebruik 
voor meubilair in de Romeinse tijd, zoals R Meiggs doet 

Contra R Meiggs, Trees and Timber in the Ancient Mediterranean World, Oxford 1982, 279-29° 

5 
Wegens het veelvuldig geconstateerde gebruik van zilverden als hout voor meubels in Herculaneum is de 
aanwezigheid van zilversparren in de directe omgeving van de stad aannemelijk 

6 
Het grafrehef van Ρ Beitenos Hermes in het Louvre te Panjs (mv 934) is, behalve op basis van de inscriptie 
en de afgebeelde gereedschappen, ook wegens de afgebeelde S-vormig gebogen zijkant van het boord van 
een bed te duiden als grafsteen van een beddenmaker 

Dit element wordt niet geduid in G M A Richter, The Furniture of the Greeks Etruscans and Romans, London 1966, 127 en fig 612 

A Burford, Craftsmen in Greek and Roman Society, Ithaca (New York) 1972, 12 en pi 8, J Liversidge, Woodwork, in D Strong/ 

D Brown (eds ), Roman Crafts, London 1976, 163 en fig 271 
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7 
In tegenstelling tot hetgeen vaak wordt beweerd, was het Romeinse huis niet schaars gemeubileerd. Er moet 
hier onderscheid worden gemaakt tussen 'openbare' of 'dynamische' vertrekken, die wel relatief leeg waren, 
en 'privé-vertrekken' of 'statische' vertrekken, waarin veel meubels stonden. 

Zie deze studie § 5 7 Contra onder anderen J Overbeck/A Mau, Pompeji m semen Gebäuden, Alterthumern und Kunstwerken, Leipzig 
1884 (= Roma 1968), 423, H Blumner, Das Kunstgewerbe im Altertum II (= Wissen der Gegenwart XXXII), Leipzig/Prag 1885, 29, A 
Maiun, La casa del Menandro e il suo tesoro di argenteria, Roma 1932, 420, M Mastroroberto, Gli arredi, in Bellezza e lusso 
Immagini e documenti di piaceri della vita Catalogo della mostra. Roma, Castel S Angelo marzo-aprile 1992, Roma 1992, 145 

8 
Het in de moderne tijd vaak gebezigde begrip 'lararium' in de betekenis van huisaltaar is niet ontleend aan 
het klassieke Latijn. De term dient daarom te worden vervangen door het in die taal wel in deze betekenis 
voorkomende begrip aedicula. 

9 
In de passage bij Iuvenalis, Sat. 6.21-22 (Anticum et vetus est alienum, Postume, lectum\ concutere atque 
sacri geraum contemnere fulcri) is de genoemde genius niet als personificatie op de applieken van het 
fulcrum van het bed afgebeeld. In deze passage is sacri genium ... fulcri figuurlijk op te vatten, en wel als 
een dichterlijke variant op de in de Latijnse literatuur vaker voorkomende lectus genialis (huwelijksbed). 

Contra onder anderen G G Ramsay, Juvenal and Persius, London 1979, 85 noot 5, S Faust, Fulcra figürlicher und ornamentaler 
Schmuck an antiken Betten (= RM, Erg H 30), Mainz 1989, 32 

10 
Het vertrek aan de zogenaamde Decumanus Maximus in Herculaneum, Insula VI 12, wordt terecht aangeduid 
als de werkplaats van een metaalbewerker. Het heeft echter voorheen dienst gedaan als winkel waar 
vermoedelijk vloeibare waar (wijn of olie) werd verkocht, hetgeen is af te leiden uit het amfoorrek dat men 
bij het in gebruik nemen van het vertrek in zijn nieuwe functie heeft laten staan. 

Zie voor de duiding als werkplaats van een metaalbewerker A de Vos/M de Vos, Pompei, Ercolano, Stabia, Roma 1982, 303 

11 
Op het ivoren plaatje in het Museo Nazionale te Napels, inv. 109905, is het tweede personage van rechts 
geen barende vrouw; het plaatje beeldt de verzorging van de wond van een man af, vermoedelijk Philoktetes. 

Contra onder anderen D Gourevitch, Pudeur et pratique médicale dans l'antiquité classique. Presse Médicale 76 (11), 1968, 544-546, 
N Kampen, Image and Status Roman Working Women in Ostia, Berlijn 1981, 70 fig 60, Imago-kalender, plaat maart 1994 

12 
In de verhandeling over de beginselen van de Nederlandse spelling in Van Dale, Groot Woordenboek der 
Nederlandse Taal, Utrecht/Antwerpen 199212 is een paragraaf opgenomen met een zestal richtlijnen voor het 
verplichte gebruik van hoofdletters. Voorts wordt de schrijver een vrijheid gelaten die dermate groot is, dat 
ze zelfs in het genoemde woordenboek heeft geleid tot inconsequent gebruik van hoofdletters, hetgeen is te 
illustreren met enkele termen die in de archeologie veelvuldig worden gebezigd; zo schrijft men 'minoisch' 
naast 'Myceens/Mykeens' en 'ijzertijd' naast 'Bronstijd'. Het verdient aanbeveling deze verwarring in een 
volgende druk te vermijden door het opstellen van strakkere regels. 
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