
Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 DE PLEK Een molen op de oude stadswal. Langsrijdende auto's naar het centrum.Parkeerplaatsen. Eigenlijk is het een vrij kale plek. Het bijzondere ligt onder degrond, tussen de vervuiling die de gasfabriek heeft nagelaten. meter breed en had een mastbanken een ijzeren ring voor het af-meren. De schepen waren nietafgezonken ter versterking van debeschoeiing. Ze moeten tijdensde dooi in het vroege voorjaardoor de hoge waterstand en dekracht van de stroming zijn los-geslagen, gezonken en bedektmet zand. Nu, bijna tweeduizendjaar later, werden ze tamelijk ruwaan de vergetelheid ontrukt envervolgens vernietigd. Alleen ijze-ren spijkers en een bootshaakresteren. Niet af te schrikken door destank in de put bleef Beunder hetwerk van de machine volgen. Erkwam een onverwachts grootmoment: hij signaleerde in debak van de kraan een stuk steen.Het werd op de rand van de putgezet, maar kwam daarbij zowankel terecht op de grote klompklei aan de onderzijde dat het vielen in twee stukken brak. Samenmet Mart Scheer, die zich vanwe-ge zijn werkzaamheden regelma-tig door Woerden

verplaatst, on-derzocht Beunder zijn vondst.Het was een rechthoekige bekap-te steen, met versieringen aan debovenzijde en een inscriptie aande voorzijde. De conclusie lagvoor de hand: een altaar. Stevig boenen reinigde hetaltaar van de vervuilde grond,maar verwijderde helaas ook delaatste rode verfresten uit de let-ters. Het zijn, zoals gebruikelijkin de Romeinse tijd, hoofdletters,maar er zijn ook on-Romeinseaspekten aan deze letters. De O'shebben een passerpunt in hetmidden, een truc die van middel-eeuwse inscripties bekend is. Omdat de afkortingen opverschillende wijzen kunnenworden aangevuld, is de tekst voormeerdere interpretatie vatbaar. Dat laatste bleek niet uit te komen:de grond was veel dieper ver-vuild. Onder de gasfabriek trofmen een rivierbedding, die in deRomeinse tijd intensief was ge-bruikt. Al snel werd duidelijk dat degrond vol zat met Romeins mate-riaal, ledere zichzelf respecterendeamateurarcfieoloog van Woerdenen omgeving kwam een kijkjenemen. Ook Cees Beunder, eenamateurarclieoloog wiens grotekennis van de Rijnstreek tussenAlpfien en Woerden uit zijn velepublicaties blijkt, bleef

daarbijniet achter. De zuidelijke put washet minst vervuild: hierbovenhad zich de kolenopslag van degasfabriek bevonden. Boven denoordelijke put had het zuive-ringshuis gestaan. De teerluchtwas hier bijna bedwelmendzwaar. De noordelijke oever van derivier was in de 2de eeuw naChristus voorzien van een be-schoeiing van elzenhout. Die ont-dekking was geen nieuws: op an-dere plaatsen in de binnenstadwaren al eerder sporen van eenRomeinse haven ontdekt, com-pleet met twee schepen. Tijdenshet voortgaan van de machinekwam het derde schip van Woer-den aan het licht: een platbodem,die zo'n 25 meter lang moet zijngeweest. Voor de vondst van hetvolgende schip werd de machineop verzoek van Beunder een uurstilgezet. Het vierde schip vanWoerden bleek een boomstam-kano te zijn, verhoogd met eenovemaads opgezette plank. Ditschip was twaalf meter lang, 1.25 Nu bijna tien jaar geleden, in1988, werd een begin gemaaktmet de grondsanering van de gas-fabriek in Woerden. Aan weers-zijden van de Oranjestraat werdde grond van twee terreinenverwijderd. Men verwachtte geenarcheologische vondsten.

Het ge-bied ligt op enige afstand van debinnenstad, waar het castellumvermoed wordt. Bovendien zoumen naar verwachting alleen de ver-stoorde bovengrond verwijderen. Het altaar.StadsmuseumWoerden.Foto: Nettie114 Stoppelenburg NettieStoppelenburg se pt emb e r/ok t obe r 1997 UTRECHT



Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 Hoe een kale plek in Woerden iets te makenkan hebben met het zonnige Smyma genoeg van zijn dwaasheden enuitspattingen, dat ze de keizer enzijn moeder vermoordden. De akaarsieen kan op dezemanier keurig gedateerd worden:tussen 218 en 222. Na de doodvan de keizer moet een altaarvoor de god Helagabalus een ge-nante herinnering zijn geweestaan een periode die men het liefstzo snel mogelijk wilde vergeten.De vermelding van Miner\'a kondaar kennelijk niet tegenop wegen:de altaarsteen werd in het watergekiept. Grappig genoeg bleef hetaltaar op die manier nu juist be-houden. Er kwam geen boer langs,die zijn erf wilde verharden; geenpriester, die stenen nodig had voorzijn kerk; geen landeigenaar dieeen muur om zijn terrein wildebouwen. Het altaar is te zien in hetGemeentemuseum van Woerden.Zoals in de folder van het Romei-nenjaar is aangekondigd, zal deopstelling in het museum gewij-zigd worden, maar dit zal waar-schijnlijk in 1998 plaatsvinden.De altaarsteen zal ook van dezenieuwe opstelling deel uitmaken. P.S.I.C.T.A.HA AAP. SOLl. HELAGA BALO ET MINER L.

TERENTIVS BASSVS S COH. lil. BREVCOR De meest gangbare lezing van decomplete Latijnse tekst is de vol-gende (hoofdletters zijn overge-nomen van de inscriptie, kleineletters aangevuld):Pro Salute Imperii Cohortis TotiusAuxilio Hanc Aram Aediculam-que Posuit SOL Invicto HELA-GABALO ET MINERvae LuciusTERENTIUS BASSUS SigniferCOHortis III BREUCORum.De vertaling luidt:Tot heil van het rijk, met mede-werking van de hele hulptroep,heeft Luciius Terentius Bassus,vaandeldrager van de derde hulp-troep Breuci, dit altaar en zijnonderkomen, gewijd aan Sol In-victus Helagabalus en Minerva,geplaatst. Helagabalus (') is niet demeest gebruikelijke godheid omeen altaar aan te wijden en dat isnog voorzichtig uitgedrukt. Hijwas een van oorsprong Syrischezonnegod die vereerd werd inSmyma, in het huidige Turkije.Niets meer dan een lokale god,maar daar kwam tijdelijk veran-dering in door een ondernemendemoeder. In 218 werd een jongepriester van Helagabalus tot Ro-meins keizer uitgeroepen omdatzijn moeder verklaarde dat hij dezoon en erfgenaam van keizerCaracalla was. Hij regeerde onderde naam

Marcus Aurelius Antoni-nus Heliogabalus en zijn regeringzou Louis Couperus zeventieneeuwen later inspireren tot deroman &quot;Een berg van licht&quot;. Navier jaar hadden zijn soldaten zo (1) Helagabalus is de Semitische vorm vande naam die dus grappig genoeg ophet altaar is gebruikt, Heliogabalus isde Latijnse vorm. De Plek.Foto: NettieStoppelenburg Het vierde schipvan Woerden.Foto: Mart Scheer 115 september/oktober 19 9 7 UTRECHT


