
Romeinse opgravingen op het kerkhof van de Petruskerk en 
langs de Molenstraat te Woerden* 

door prof. dr. J.E. Bogaers 
en dr. J.K. Haalebos 

Van 25 augustus tot en met 19 september 1980 was het mogelijk in het centrum van de stad onderzoe
kingen te verrichten in de omgeving van het Romeinse castellum (Laurum of Laurium?). Allereerst 
bood de voorbereiding van de restauratie van de N.-H. Petruskerk een gelegenheid om de in 1978 op 
het terrein van het voormalige St.-Jozefpensionaat ontdekte kaden ook elders te bestuderen, en te pro
beren de zuidelijke oever van de Rijn vast te stellen zoals de Romeinen die moeten hebben aangetroffen 
bij hun komst in het midden van de 1ste eeuw na Chr. Vervolgens kon na de sloop van garage Lange-
slag ten westen van de Molenstraat een meer dan 40 m lange sleuf worden gegraven tussen de Willems
hof en de Kazernestraat. Voor deze onderzoekingen is welwillend toestemming verleend doorresp. de 
Kerkvoogdij van de Nederlands-Hervormde Gemeente en het College van Burgemeester en Wethou
ders te Woerden. De heer H. Keizer, hoofd van de afdeling bestratingen van de dienst Gemeente
werken, op wie nooit tevergeefs een beroep werd gedaan, heeft het verloop van de opgraving ten zeerste 
begunstigd. Aan het werk nam, zoals gebruikelijk, een aantal studenten deel, van wie hier speciaal A. 
Koster en R.W. Reijnen genoemd moeten worden. 

Bij het archeologische onderzoek op het terrein van het voormalige St.-Jozefpensionaat — tegen
woordig ,,De Beukehof ' met o.a. de openbare bibliotheek „De Beuk" — zijn in 1978 oeverversterkin
gen langs de Rijn aangetroffen, die in drie fasen in gebruik zijn geweest, van ca. 80 tot na het midden 
van de 3de eeuw (J.E. Bogaers en J.K. Haalebos, Bulletin KNOB, 78 (1979), 100). Dein 1980 op het 
kerkhof van de Petruskerk gegraven sleuf — tussen de noordelijke arm van het transept van deze kerk 
en de Groenendaal — heeft drie kaden aan het licht gebracht, waarvan de oudste (afb. 1, 1) nog net 
op de zandige oeverwal van de Rijn was gelegen. Op de oever strekte zich boven enige lagen klei een 
donkere band uit met houtskool en brandsporen, waartussen zich enkele voorwerpen bevonden uit het 
midden van de 1 steeeuw (o.a. een bronzen ogenfibula met door cirkeltjes aangeduide ogen). De hogere 
lagen bleken hier geheel verstoord te zijn door betrekkelijk recente begravingen, als gevolg waarvan 
geen sporen uit de latere perioden van de Romeinse versterking geconstateerd konden worden, zoals 
b.v. van een vestingmuur of van één of meer grachten. Wel is iets verder noordwaarts, in de richting van 
de rivier, een greppel met een V-vormige doorsnede waargenomen. Deze tekende zich in het vlak zeer 
vaag af en het is geenszins zeker dat ze in de Romeinse tijd is gegraven; de vulling bevatte namelijk niet 
alleen scherven uit het einde van de 2de of mogelijk uit de 3de eeuw (Dragendorff 45, Stuart 110 A en 
203), maar ook fragmenten van Pingsdorf-aardewerk en stukken van kloostermoppen. 
De zojuist vermelde kade is na verloop van tijd vervangen door een nieuwe beschoeiing, die ongeveer 
5 m verder naar het noorden werd aangebracht (afb. 1, 2). Deze bestond evenals de oudste uit recht
standig ingeheide palen en is kennelijk niet opgewassen geweest tegen de ondermijnende werking van 
de rivier. De in de derde periode aangelegde oeverversterking (afb. 1, 3) was een grootscheepse con
structie, die niet over de gehele breedte kon worden opgegraven. Voor de bouw hiervan is de oever over 
een breedte van ongeveer 10 m met rijs werk bekleed. De dikte van dit pakket kon niet worden bepaald, 
maar deze bedroeg in het getekende profiel reeds 2.50 m; bij boringen op een diepte van 4 m - N.A.P. 
was de onderkant nog niet bereikt. De voorzijde van deze kade moet buiten de opgravingsput hebben 
gelegen, onder de Groenendaal. In de sleuf kwam een aantal horizontale trekbalken aan het licht, 
waarmee de wand van de beschoeiing in de oever was verankerd. In deze balken waren korte, eveneens 
horizontaal gelegde dwarshouten bevestigd. Aan de noordzijde van deze houten, aan de kant van de ri
vier, waren telkens twee palen, die de constructie op haar plaats moesten houden, schuin in de grond 
geslagen (afb. 2). Het geheel herinnert sterk aan de machtige oeverversterkingen die in de jaren dertig 
ontdekt zijn te Xanten (H. von Petrikovits, Bonner Jahrb. 152 (1952), 145 w.) of in meer recente tijd in 
Londen (R. Goodburn, Britannia 10(1979), 315 v.). Ook in de laatstefase is de kade blijkbaar niet vol
doende zwaar en sterk geweest; de profieltekening laat duidelijk zien dat de horizontale balken het heb
ben begeven en voorover in de rivier zijn gevallen. 
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4/fc. /. Woerden 1980, werkput XI (kerkhof Petruskerk). Noord-zuid-profiel. Schaal 1:100. Tek.: E.J. 
Ponten. 1-3:palen van drie verschillende oeverversterkingen, a: bovengrond, b: donkere klei vermengd 
met 17 de-eeuw s puin, c: grijze klei, d: bruinachtige klei met sporen van wortels, e: donkergrijze klei, f: 
vette blauwe klei, g: zand, h: stukjes hout, resten van rijswerk, i: rijswerk, /.-paaien liggende balk, k: 
Romeins baksteenpuin. I: (grote stukken van) Romeinse dakpannen, m: begravingen uit de 17de eeuw
en later, n: sporen van fosfaat, o: houtskool, p: verbrande hutteleem. 

De meeste vondsten uit de sleuf zijn afkomstig uit het ophogingspakket van de derde kade. Slechts iets 
meer dan een tiende van de geborgen terra sigillata is gefabriceerd in Midden-of Oostgallische ateliers
deze scherven komen, voor zover dit valt na te gaan. uit een ophogingslaag uit de Romeinse tijd die de 
zojuist beschreven resten heeft afgedekt. De overige terra sigillata stamt uit het zuiden van Galliaen 
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lijkt op enkele uitzonderingen na te dateren uit de vroeg-Flavische tijd. Stukken van met reliëf 
versierde kommen Dragendorff 29 zijn talrijker dan die van kommen Drag. 37, waarvan er slechts één 
versierd is in de z g. metopenstijl uit de tijd van Domitianus(81-96). Deze laatste is aangetroffen boven 
een van de schuin weggezakte trek balken van de derde kade. De bekleding van de oever is vermoedelijk 
aangebracht omstreeks 80 na Chr. of iets later. 
Op scherven van terra sigillata bevinden zich de volgende stempels van Zuidgalhsche pottenbakkers 
(de met * aangeduide merken dateren volgens F. Oswald, Index of Potters'Stamps on Terra Sigillata, 

Samian Ware" Margidunum 1931, uit de voor-Flavische tijd, die met x uit de Flavische periode; de 
overige kunnen uit de jaren voor of na 70 stammen): OFCALVI (Drag. 15/17), [OFJC.EN (bord)*, O F . C R E 
(bord) FIILIX (Drag. 27), IVCVND (?; Drag. 18), [MAjCCARVSF (bord)*, MONTANI (bord), OII.SILVI 
(Drag .27) x , OFSILVINI (Drag. 27), VITAII (Drag. 27), OFVITAL (Drag. 18) en - - - ] I M A (Drag. 18); het 
stempel TO[---(Drag. 18/31) is mogelijk van de 2de-eeuwse Oostgallische pottenbakker Tocca. _ 
Van de vondsten maken ook deel uit enkele dakpanstempels (met reliëfletters) van de cOH(ors) XV 
(Voluntariorum); vgl. J .E. Bogaers, „Auxiliaria", in: J. Fitz (ed.), Limes, Akten des XI. Internatio
nalen Limeskongresses, Budapest 1977, 601 v. en 628, Abb. 3. Dit type mag nu op stratigrafische 
gronden zeker in de vroeg-Flavische tijd gedateerd worden. Op een reeks van volledige tegulae en 
imbrices die een baan vormden boven de zuidelijke rand van de derde kade, bevinden zich talrijke 
stempels van de Legio XXX Ulpia Victrix uit Vetera II-Xanten. Deze behoren o.a. tot twee typen: een 
ovaal met een adelaar en palmtakken en de retrograde tekst LEG/XX/X (11 exemplaren), en een recht
hoekig, retrograde stempel LEGXXX; vgl. J .H. Holwerda en W.C. Braat, „De Holdeurn bij Berg en 
Dal", OML 26 (1946), suppl., pi. XXXII , 31 en 19. 
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Afb. 2. Woerden 1980, werkput XI (kerkhof Petruskerk), opname vanuit het noordwesten. Houten 
trekbalken van de derde oeverversterking (afb. I, 3) met dwarshouten en verankeringspalen. 
Foto: J.K. Haalebos. 



De sleuf die kon worden gegraven aan de westelijke zijde langs de Molenstraat , heeft minder specta
culaire vondsten aan het licht gebracht; de resultaten van dit onderzoek dwingen ons echter onze op
vattingen over de topografie van Woerden in de Romeinse tijd grondig te herzien. In het zuidelijke ge
deelte en in het midden van de werkput is een rij palen aangetroffen, die parallel loopt met de Molen
straat. In het profiel tekende zich daar een bruine band af met organisch materiaal, die afgedekt was 
met twee brandlagen, gescheiden door fosfaatrijke klei. Deze vier lagen hebben vondsten opgeleverd 
uit het derde kwart van de 1ste eeuw. De bovenvermelde palen doorsneden de onderste drie lagen en 
waren overdekt door de bovenste brandlaag, die men wellicht in verband mag brengen met de opstand 
der Bataven in de jaren 69 en 70. 

In het noordelijke gedeelte van de sleuf zijn heel wat minder palen gevonden. De bruine laag zette zich 
hier alleen voort in het westelijke profiel. In het oostelijke profiel bleken de jongere ophogingslagen 
direct op de natuurlijke ondergrond te liggen, die daar is samengesteld uit elkaar afwisselende dunne 
banden van zand en klei, waarin zich nu en dan wat organisch materiaal bevindt. Deze lagen lopen 
naar het zuiden afin een flauwe helling van ongeveer 5° en gaan tenslotte over in een dik pakket vette 
klei. Het geheel lijkt de landzijde van een oeverwal te zijn en een daarop aansluitende met klei opgevul
de geul van een voor-Romeinse bedding van de Rijn. Dit zou kunnen betekenen dat men in de palen
rijen die in het zuidelijke gedeelte van de Woerdense binnenstad zijn aangetroffen, niet zozeer oever
versterkingen moet zien langs een (nog niet gevonden) loop van de Linschoten — zoals we veronder
steld hebben in Bulletin KNOB, 74 (1975), 223 v. —, als wel de verstevigde randen van één of meer op
hogingen waarmee een gedeelte van een binnen een meander van de Rijn gelegen gebied („kronkel
waard") voor bewoning geschikt is gemaakt. 
Bijna 20% van de aan het licht gekomen terra sigillata is vervaardigd in Midden- en Oostgallische 
bedrijven. Dit betrekkelijk hoge percentage is vooral een gevolg van het feit dat de vondsten in 
het noordelijke gedeelte van de werkput afkomstig zijn uit 2de-eeuwse ophogingen. De hoeveelheid 
Midden- en Oostgallische terra sigillata is daar dan ook naar verhouding veel groter (meer dan 40%). 
In het midden en in het zuidelijke gedeelte van de sleuf is vrijwel alleen Zuidgallische terra sigillata 
aangetroffen. 

Tot de vondsten die in deze werkput zijn gedaan, behoren de volgende stempels: OF.CALVI (Drag. 18) 
OFCEN[.](Ritt. 2B)X , OFFE[---(bord),FESTVS(Drag.27)x,GERt---(Drag. 27), [MA]SCVLVSF(Drag. 18)! 

[ME]RCA (Drag. 27?)x, O F M O [ - - - (Drag. 18), OFN(i)GR.(Drag. 15/17), PASSENMA (Drag. 27), ROP[PVS 
FEC(?)] (Ritt. 2 B), - - -]SABIN[- - - (Drag. 29), SECVNDI (Drag. 27), een onleesbaar stempel (Drag. 27) en 
een stempel in de vorm van een rozet (Drag. 42). Verder kan hier een stempel op het oor van een amfoor 
worden vermeld: PIVLCRISP; vgl. M.H. Callender, Roman Amphorae, London 1965, 206 v., nr. 1338 
en fig. 13, 3: P. Iulius Crispus, hoogst waarschijnlijk uit Zuid-Spanje, lste-eeuws? 

Afb. 3. Woerden 1980, werkput XII (ten westen van de Molenstraat). 
Gladwandige witte kruik met graffito op de schouder: xv VOL LVCI 
ACTARI. Vondstnr. WRD. 1980396.d. Schaal 1:3. 
Tek.: E.J. Ponten. 



De belangrijkste vondst is wel een kruik Stuart 107 109 (afb. 3), die is aangetroffen in een kuil, te 
zamen met een tweede kruik Stuart 109 en enkele laat-Flavische t.s.-scherven. Op de schouder van de 
eerste kruik heeft de voormalige eigenaar zijn naam en functie ingekrast, alsmede de naam van de 
legerafdeling waartoe hij behoorde: (cohortis) XV VOL (untariorum) LVCI ACTARI. Nadat reeds talrijke 
dakpanstempels van de Cohors XV Voluntariorum te Woerden aan het licht zijn gekomen, lijkt dit 
graffito definitief te bewijzen dat deze afdeling hier gestationeerd is geweest. Actarii of actuarii waren 
een soort klerken, meestal in dienst van particuliere personen. In het leger waren ze belast met de inten
dance en werkzaam in de staven van legioenen en hulptroepen; vooral in de 4de eeuw hebben ze daarin 
een belangrijke plaats ingenomen. Militaire act(u)arii zouden in gedateerde inscripties voor het eerst 
zijn vermeld onder Septimius Severus (193-211 ). Zie W. Kubitschek en O. Seeck, „ Actarius", in: Pauly-
Wissowa, RE 1(1894), 301 v.; CIL XIV 2255; A. von DomaszewskienBr. Dobson, Die Rangordnung 
des römischen Heeres, 2de dr.. Köln-Graz 1967. 313 (Register). De actanus Lucius moet reeds om
streeks 100 na Chr. zijn naam op de kruik hebben gekrast. 
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Afb. 4. Woerden 1978. Kop van Iuppiter Amnion met steel, van rood aardewerk, gevondenop het ter
rein van het voormalige St.-Jozefpensionaat aan de Groenendaal. Diam. voorzijde: ca. 8.5-9 cm; 
grootste lengte: 10.4 cm. 
Foto: R. Gras. 

Ten slotte moet nog een wel zeer uitzonderlijk voorwerp (fig. 4) vermeld worden, dat ons bezorgd werd 
door de heer P. de Wit, Woerden; het zou afkomstig zijn van de stort van de in 1978 aan de Groenen
daal verrichte opgravingen. Daarop voorkomende sporen van bruin organisch materiaal en van 
vivianiet maken aannemelijk dat het gelegen heeft tussen de Romeinse ophogingslagen. Het betrefteen 
ronde baardige kop (diam. ca. 8.5-9 cm; dikte 4.3 cm) van rood aardewerk, die op grond van de boven 
het hoofd afgebeelde ramshorens geïdentificeerd mag worden met de Egyptische god Iuppiter 
Ammon. De voorzijde is bol, de achterzijde is vlak afgewerkt met een mes of een spatel; bovendien is 
daar een zware, 6 cm lange, in doorsnee min of meer rechthoekige (ca. 3 x 5 cm) steel aangebracht. Het 
geheel lijkt een figuurstempel of patrix te zijn voor de vervaardiging van negatieve vormen. De grootte 
van het stempel maakt het onwaarschijnlijk dat deze bedoeld waren om te worden gebruikt bij de pro-
duktie van met reliëf versierd aardewerk. Het gaat hier veeleer om een voorwerp waarmee matrijzen 



zijn gevormd voor een brons gieterij. Een overeenkomstige, slechts weinig grotere bronzen kop van 
Iuppiter Ammon is bekend uit Vetera I-Xanten (H. Menzel, Römische Bronzen, Düsseldorf 1969, 54 
v., nr. 36; G. Grimm, Die Zeugnisse ägyptischer Religion und Kunstelemente im römischen Deutsch
land, Leiden 1969, 125, nr. 9 en Taf. 53); deze moet het uiteinde van een balk hebben gesierd. 
Een vergelijkbare kop is te zien in het midden van een van de phalerae uit Moers-Lauersfort; deze is 
echter in zilver gedreven en heeft dus een scherpere vorm (Grimm, a.w., 128, nr. 12 en Taf. 53, 1). Het 
stuk uit Lauersfort wordt gedateerd in de 1ste eeuw; de Xantense kop moet wel uit de jaren voor 70 
stammen. De Woerdense Iuppiter Ammon is op grond van de vindplaats waarschijnlijk op zijn vroegst 
verloren geraakt in de laat-Flavische tijd. Als deze bakstenen kop werkelijk gebruikt is in een brons
gieterij, zou men dit met meer reden ook mogen vermoeden van de in 1978 op hetzelfde terrein gevon
den kop van een Silenus (Bulletin KNOB, 78 (1979), 102). Beide stukken kunnen dan wijzen op een 
bronsindustrie te Woerden aan het einde van de 1ste eeuw na Chr. of in de daarop volgende jaren. 

*Dit artikel verscheen tevens in Bulletin KNOB. 80 (1981) 106-111. 

In de bovenstaande tekst wordt verwezen naar artikelen in Bulletin KNOB. Deze zijn indertijd ook verschenen in 
Heemtijdinghen, te weten: Bulletin KNOB, 74 (1975) 223 v. - Heemtijdinghen 12 no. 2 (juli 1976), en Bulletin 
KNOB, 78 (1979) 100-102 - Heemtijdinghen 15 no. 3 (okt. 1979). 

Een gevelsteen te Oudewater 
door N. Plomp 

Een vraag 
,,Te Oudewater bevindt zich in een fraaie renaissance-gevel het navolgende in zandsteen uitgevoerde 
alliantiewapen: Man: 3 blauwe ruiten (veld is niet beschilderd, dus zilver?); Vrouw: gevierendeeld: 1 en 
4 in rood een leeuw vergezeld boven van een barensteel: 2 en 3 boven een gouden wassenaar, beneden 
een gouden ster. Over beide een helm zonder helmteeken. In de (heraldisch) rechter bovenhoek van den 
steen de hoofdletter G, in de (heraldisch) linker bovenhoek de hoofdletter C, en boven dien naast het 
vrouwelijke wapen het jaartal 1646. Kan men mij ook zeggen welk huwelijkspaar met dit alliantie-
wapen aangegeven wordt?" 

Gevelsteen in het pand Markt Oostzijde 2 
te Oudewater. 
Foto: G.J.A. Beert huizen-van Kooten. 


