Domus
In Houten zijn resten van het Romeins-provinciaals huis gevonden. Het onderzoek
heeft aangetoond dat het huis werd gebouwd uit verschillende soorten
bouwmaterialen. Rood bouwkeramiek, kalksteen, diverse soorten tufsteen, zandsteen
en natuursteen. Het dak was bedekt met dakpannen uit leisteen. Voor de bouw
werden vooral bouwmaterialen gebruikt die in het Rijnachterland voorkomen. Wat niet
voorhanden was, werd aangevoerd uit Duitsland.
Voor metselwerk werd kalkmortel gemengd met gips en fijnkorrelige tuf gebruikt.
Het huis had beglaasde ramen. De muren aan de binnenkant waren met de
pleisterlaag bedekt en versierd met fresco’s. Decoratie was met geometrische figuren
en ornamenten.
Er is ook een verwarmingssysteem aangetroffen - hypocaustum - een vernuftig
systeem van 2 vloeren met kanalen in de wanden waar de hete lucht circuleert en
alles verwarmt.
Gevonden natuurstenen wijzen op gebruik als wrijf-, maal-, kook- en haardstenen,
maar ook als slijpgereedschap. Gevonden brokken van marmer zijn delen van zuilen
(mogelijk van de veranda) en van decoratieve fragmenten.
Inrichting van zulke provinciaalse villa’s was simpel. Meubels waren spaarzaam en
vaak van inheemse houtsoorten gemaakt. Meubilair bestond uit bedden, opbergkisten,
tafel met stoelen. Veiligheid was belangrijk. Het huis ging op slot, de opbergkist ook.
Voor de laatste, waar persoonlijke bezittingen in zaten had men vaak een ringsleutel.
Om het huis te verlichten had men talloze olielampjes. Uitgevoerd in aardewerk, soms
in brons, en vaak versierd.
In de huishouding waren verschillende types aardewerk gebruikt. Voor opslag van
producten waren amfora’s en doliums, voor koken verschillende soorten aardewerken
kookpotten en schalen, voor het opdienen uitgebreid vaatwerk terra sigillata. Men
gebruikte ook lepels en messen. Glaswerk in romeinse villa’s was niet bijzonder.
Wat werd gegeten?
Verschillende soorten vee, maar ook veel soorten vis.
Macrorestenonderzoek verteld wat verder op tafel stond. Haver, granen(zemelen),
gerst, emmer, spelt en tarwe. Ook veel peulvruchten als erwt, paardenbonen en kool.
Als vruchten werden noten, pruim, vlierbes en kweekperen gegeten. Olie- en
vezelplanten waren mosterd, vlas en venkel. Kruiden waren belangrijk niet allen als
smaakmaker maar ook voor medicinale doeleinden.

