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AWLV-Nieuwsbrief – januari 2016 
 
Redactie: Joanneke Hees en Robert Hirschel nummer 40 
 
 
Van de redactie 
Hoewel het alweer half januari is, wens ik u 
toch graag nog veel goeds voor het nieuwe jaar 
toe. Aanstaande dinsdag sluiten we ons 30-
jarig jubileumjaar af met een bijzondere 
nieuwjaarsborrel met een bezoek van Jan van 
Aken, schrijver van historische romans. 
Vervolgens in deze nieuwsbrief eerst even wat 
minder positief nieuws vanuit Delft, waar een 
grote kelder onder de Nieuwe Kerk ten koste 
dreigt te gaan van het archeologisch erfgoed. 
De OWD en de AWN zitten er bovenop en zijn 
een rechtszaak begonnen om 500 jaar Delftse 
begravingen veilig te stellen. En nu maar 
hopen dat de rechter het met ons eens is! 
Zoals gebruikelijk ontbreekt natuurlijk Forum 
Hadriani niet in deze nieuwsbrief: de 
tentoonstelling in het Archeologiehuis ZH is 
verlengd en Kees v.d. Brugge en Ronald 
Zalmé brengen verslag uit van het zeer ge-
slaagde minisymposium over Forum Hadriani 
tijdens de Nationale Archeologiedagen. 
Karin de Leeuw heeft een uitgebreid artikel 
geschreven over een aantal tegels die deel 
moeten hebben uitgemaakt van een open haard 
aan de Kerkstraat in Voorburg. Ze vraagt zich 
af wat voor mensen hier gewoond zouden 
hebben. 
En we sluiten wederom af met een stuk van 
Titia Kiers over een site langs de Muur van 
Hadrianus, dit keer over Brocolitia en het daar 
gevonden Mithrastempeltje. Nog maar een 
paar maanden en dan kunnen we het met eigen 
ogen gaan bekijken. 
Joanneke Hees 
 
 

 
 

Nieuwjaarsborrel en interview met schrijver 
Jan van Aken 
Op dinsdag 19 januari organiseren we een 
bijzondere nieuwjaarsborrel om het 30-jarig 
jubileum van de AWLV feestelijk af te sluiten. 
Om de kracht van overdracht van verhalen te 
laten zien leek het ons leuk om auteur Jan van 
Aken uit te nodigen om een lezing/interview te 
houden. Jan van Aken is de schrijver van 
diverse historische romans die zich afspelen in 
de Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen, 
zoals De Valse Dageraad (2001) en De Dwaas 
van Palmyra (2003). Zijn recentste boek is De 
Afvallige uit 2013 over de tijd van Julianus de 
Afvallige. 
De avond begint met een voorlezing uit een 
van zijn boeken. Daarna begint het interview 
door Claudia Vandepoel, waarbij veel aandacht 
is voor het historisch onderzoek. 
Aan het einde van het interview is er ook 
ruimte voor de aanwezigen om vragen te 
stellen. Tevens is er daarna gelegenheid om 
zijn boeken aan te schaffen. 
Rond 21.00 uur gaan we gezellig allemaal 
borrelen en het nieuwe jaar ‘toedrinken’. 
Locatie: AWLV-werkruimte, Van Naeltwijck-
straat 9A, Voorburg. 
Aanvang: 20.00 uur (deur open vanaf 19.30 
uur). 
 
 
De Nieuwe Kerk Delft: 1536, 1654, 2016 
In 1246 verleende graaf Willem II van Holland 
Delft stadsrechten. De bouw van de tweede 
kerk van Delft, de Nieuwe Kerk, begon in 
1381. Tot 1420 stond er een houten kerk, 
gewijd aan Maria. De stenen kerk werd pas 
voltooid in 1510. In en rond de kerk werden de 
doden begraven. 
 
1536 
De Nieuwe Kerk heeft heel wat doorstaan. 
Allereerst was er de stadsbrand van 1536, 
waarbij 75% van de stad werd verwoest. 
Hierbij ging vrijwel het gehele kerk- en stads-
archief verloren, waardoor we weinig informa-
tie hebben over de bewoners van Delft. Zo 
weten we ook vrijwel niets over de pestepide-
mie in de periode 1557-1565, waarbij ruim  
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De Nieuwe Kerk in Delft. 

 
30% van de bevolking het leven verloor. 
Tijdens de Beeldenstorm is een groot deel van 
het interieur van de kerk vernield. In de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was de stad 
het centrum van het verzet tegen de Spanjaar-
den. Willem van Oranje werd in 1584 in het 
Prinsenhof vermoord en kreeg een schitterend 
praalgraf in de Nieuwe Kerk, ontworpen door 
Hendrick de Keyser. Vanaf die tijd werden de 
leden van het huis Oranje-Nassau bijgezet in 
de grafkelders van de kerk. 
 
1654 
De ontploffing van het Kruithuis in 1654 
veroorzaakte enorme schade: 500 huizen 
gingen in vlammen op en de Nieuwe Kerk 
werd zwaar beschadigd. Ook toen ging weer 
veel informatie over de stad Delft verloren. De 
toren werd in de 19e eeuw door de bliksem 
getroffen en hersteld naar het ontwerp van P. 
Cuypers. Daarna braken rustiger tijden aan. 
 
2016 
Helaas wordt de kerk nu opnieuw bedreigd: 
ons nationale monument dreigt na een ingrij-
pende verbouwing een festiviteitenhal te 
worden voor zo’n 600 bezoekers: de kerk-
banken verdwijnen, zo ook de kroonluchters. 
Onder en naast de kerk komt een enorme 
faciliteitenkelder van 550 m2. Grondverzet: 
4185 m3, oftewel 418 vrachtwagens van 10 m3. 
In en buiten de kerk zullen ruim 2000 skeletten 
van onze voorouders, jong en oud, arm en rijk, 
geruimd worden. Het overgrote deel van de 
stoffelijke resten zal in een massagraf 
verdwijnen. Daardoor zal weer kostbare 

informatie over de Delftse bevolking verloren 
gaan. Dit uitzonderlijke, 500 jaar oude archief, 
het bodemarchief, dreigt vernietigd te worden. 
Daarom is onderzoek zo belangrijk: DNA- en 
isotopenonderzoek bieden informatie over leef-
tijdsopbouw, geslacht, verwantschap, migratie 
(o.a. over de komst van Vlamingen eind 16e / 
begin 17e eeuw), voedselconsumptie, ziekten, 
leefomstandigheden en begrafenisrituelen. 
Kortom: unieke informatie die niet verloren 
mag gaan. 
Echter, in de begroting voor de aanleg van de 
kelder is aanvankelijk onvoldoende rekening 
gehouden met de hoge kosten van het archeo-
logisch onderzoek. De gemeente Delft heeft – 
tegen het advies van de eigen archeologische 
dienst in – toch een vergunning afgegeven, 
waarbij de archeologische eisen flink omlaag 
geschroefd zijn, in overeenstemming met het 
beschikbare budget van de kerk. Dat betekent 
dat er slechts een heel klein deel van de graven 
goed opgegraven zal kunnen worden en dat 
natuurwetenschappelijke analyse al helemaal 
niet tot de mogelijkheden behoort! We 
verliezen dan weer een deel van onze 
geschiedenis en daarmee een deel van onze 
identiteit. 
Daarom is er op 18 januari 2016 een 
rechtszaak van de Oudheidkundige Werkge-
meenschap Delft (OWD) en de AWN afdeling 
Den Haag e.o. tegen de beslissing van de 
Gemeente Delft en het bestuur van de 
Protestantse Gemeente Delft. Dat wordt dus 
spannend. De uitslag wordt over een week of 
zes verwacht. 
Bram van den Band en Joanneke Hees 
 
 
Tentoonstelling ‘Leven langs de Limes – 
Voorburg’ verlengd t/m eind maart 
De tentoonstelling ‘Leven langs de Limes – 
Voorburg’ in het Archeologiehuis Zuid-
Holland, het archeologiemuseum van de pro-
vincie Zuid-Holland en Archeon, is verlengd 
t/m eind maart 2016. De tentoonstelling over 
Romeins Voorburg vertelt over Forum Hadri-
ani en de ontdekkingen in het havengebied van 
de stad. Samen met de nieuwe inzichten in de 
loop van het Kanaal van Corbulo geeft dit een 
beeld van het Romeinse watermanagement in 
deze omgeving. Blikvanger is de maquette van 
de aanleg van het Kanaal van Corbulo die door 
de AWLV in bruikleen is gegeven. 
Joanneke Hees 
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Minisymposium Forum Hadriani – Een 
Romeinse stad in Voorburg 
Op vrijdagmiddag 16 oktober organiseerde de 
gemeente Leidschendam-Voorburg samen met 
de AWLV ter gelegenheid van de eerste 
Nationale Archeologiedagen een minisympo-
sium over deze oude Romeinse stad. Eén van 
de doelen van deze bijeenkomst was de 
inwoners van onze gemeente bij te praten over 
recente ontwikkelingen wat betreft dit 
archeologische rijksmonument. Een drietal 
lezingen en een rondleiding door park 
Arentsburgh, waar de resten van Forum 
Hadriani zich bevinden, stonden op het 
programma. 
De eerste, zeer interessante lezing van 
archeoloog Mark Driessen ging over zijn op-
graving in 2007/2008. Tijdens deze opgraving 
werd een Romeinse haven ontdekt. Deze 
nieuwe ontdekking is (weer) aanleiding voor 
een verdere discussie over ligging en omvang 
van Forum Hadriani langs het Kanaal van 
Corbulo. Eind 2014 is zijn boek over deze 
opgraving verschenen. 
 

 
Reconstructietekening van Forum Hadriani met 
haven (tekening: Bob Brobbel). 
 
De tweede lezing werd gehouden door 
Joanneke Hees, bestuurslid van onze eigen 
werkgroep AWLV. In een boeiend betoog 
schetste zij in het kort de geschiedenis van 
Forum Hadriani en de opeenvolgende opgra-
vingen. Met duidelijke illustraties werden de 
onderwerpen toegelicht. Ook de belangrijke rol 
die de werkgroep speelde om Forum Hadriani 
tot een archeologisch monument te verklaren, 
kwam aan de orde. Na de lezing feliciteerde 
wethouder Frank Rozenberg onze werkgroep 
met het dertigjarig bestaan. 
De derde lezing ging over het gebied waar de 
Rotterdamsebaan onder de grond zal 
verdwijnen. Zoals bekend gaat deze nieuwe 
ontsluitingsweg onder Forum Hadriani door 
om ten oosten van de Vliet aan te sluiten op het 

Rijkswegennet. Twee archeologen, Peter Stok-
kel en Jeroen van Zoolingen, in dienst van de 
gemeente Den Haag, gaven een enthousiaste 
presentatie over de recente vondsten van 2015. 
Deze opgraving ligt momenteel stil, maar is 
nog niet ten einde. Het is al wel duidelijk dat er 
veel Romeinse resten zijn aangetroffen, 
waaronder een waardevolle zilverschat die 
zelfs landelijk nieuws is geweest. 
 

 
De zilverschat van de opgraving Rotterdamsebaan 
(foto: gemeente Den Haag). 
 
Na afloop van de lezingen werden er 
rondleidingen (5) verzorgd door leden van 
onze werkgroep in het park Arentsburgh. De 
stadsbakens in het park en de deskundige 
uitleg werden door meer dan honderd 
deelnemers zeer gewaardeerd. 
Een deelneemster: “Ik fiets al meer dan 15 jaar 
door deze straat, dus ook al deze jaren over de 
stadsmuur, maar ik wist niet dat de muur in het 
wegdek was aangegeven. Wat vind ik dat nu 
leuk!” 
Tot slot was er een borrel met Romeinse hapjes 
van De Historische Keuken en werd er een 
exemplaar van het dikke opgravingsrapport 
van Mark Driessen verloot. De winnaar was er 
heel blij mee. 
Kees van der Brugge en Ronald Zalmé 
 

 
Robert Hirschel leidt een groep rond door park 
Arentsburgh (foto: Idsard Bosman). 
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Fragmenten van een haard uit de 
Kerkstraat in Voorburg 
Aan het eind van de 20e eeuw kocht Tricia van 
der Haer-Rueb een oud huisje aan de 
Kerkstraat 34 in Voorburg. Eigenlijk bestond 
het pand uit een drietal pandjes die in de loop 
der tijden aan elkaar gebouwd waren, maar uit 
verschillende tijden stamden. Ze liet de 
pandjes restaureren en aanpassen aan de eisen 
van haar tijd. Daarbij werden een aantal 
aardige details gevonden. In de kelder van het 
tweede huisje vanaf de straatkant werden in 
1996 resten van tegelfragmenten ontdekt. 
Helaas zijn geen foto’s bewaard van de wijze 
waarop en de exacte plaats waar de tegels zijn 
gevonden. Duidelijk was wel dat het ging om 
delen van de betegeling van een (keuken) 
haard. De tegels zijn gedecoreerd met wit 
tinglazuur met daarop een decoratie van 
paars/rood mangaanglazuur. Teruggevonden 
zijn fragmenten van een afbeelding uit het 
oude testament, Judith met het afgehakte hoofd 
van Holofernes, en mogelijk nog meer bijbelse 
verhalen. En van de twee pilasters aan weers-
zijden naast het haardgat. Ze zijn versierd met 
bloemranken en vogels. 
De eigenaresse is zelf historica en wijdde in 
het blad ‘Historisch Voorburg’ een gedegen 
artikel aan de historische ontwikkeling van de 
panden en aan de bewoningsgeschiedenis.1 De 
fragmenten van de tegels en van een pot 
schonk ze aan de Archeologische Werkgroep 
Leidschendam-Voorburg in december 2014. 
Op grond van observatie van het materiaal en 
literatuurstudie met betrekking tot de geschie-
denis van de tegelbakkerij in de Nederlanden 
kom ik voorlopig tot een aanname dat het hier 
tegels betreft die goed afkomstig kunnen zijn 
uit een bakkerij in Rotterdam en dat de tegels 
vervaardigd zijn tussen 1650 en 1790, met een 
meest waarschijnlijke productie in de eerste 
helft van de 18e eeuw2. 
 
Majolica was een gekleurd type aardewerk, 
van oorsprong afkomstig uit het Midden-
Oosten. Via Italië en Spanje kwam het kera-
miek naar Vlaanderen, waar aan het einde van 
de Middeleeuwen pottenbakkerijen ontstonden, 
voornamelijk voor de vervaardiging van 
serviesgoed. Plateelbakkerijen werden ze ge-

                                                           
1 Tricia Rueb, ‘De Kerklaan aan het water’, in: 
Historisch Voorburg, jrg. 4 (1998), nr. 3, pp.4-15. 
2 Hiermee wijk ik af van Rueb, die denkt dat het om 
tegels uit de tweede helft van de 17e eeuw gaat. 

noemd, naar het woord plateel (bord). Bij het 
uitbreken van de Opstand aan het einde van de 
16e eeuw vluchtten pottenbakkers uit het 
zuiden naar de Hollandse steden. Om hun 
ambacht in hun nieuwe woonplaats te kunnen 
oppakken, waren de handwerkslieden afhanke-
lijk van de juiste grondstoffen. We zien dat dit 
aanvankelijk lastig was: de kwaliteit van de 
klei van de oudste producten is onregelmatig. 
Aan het einde van de 16e en het begin van de 
17e eeuw werd dit probleem opgelost. De 
majolica en het duurdere faience werden 
populair in de Nederlanden en naast Vlaamse 
bakkers verschenen in de steden ook Hollan-
ders die het beroep uitoefenden. In werkplaat-
sen werden vaak zowel serviesgoed als tegels 
vervaardigd. 
Het serviesgoed kreeg echter tegenwind toen 
de handel met ‘De Oost’ op gang kwam en 
flinke hoeveelheden Chinees porselein op de 
Nederlandse markt verschenen. Het Chinese 
porselein was harder, dunner en de decoraties 
waren fijner en stonden artistiek op een hoger 
niveau. Zoals te verwachten waren deze 
serviesstukken ook duurder en daardoor alleen 
weggelegd voor rijkere mensen. In de faience-
bakkerij zie je een verlaging van de kwaliteit; 
er werd geproduceerd voor een goedkopere 
markt. 
Er trad daardoor een zekere specialisatie op 
tussen de steden. Dat maakte gerichte aanvoer 
van klei door leveranciers mogelijk. Door die 
geregelde aanvoer kon de productie worden 
verhoogd. 
Twee bakkerijen in Delft legden zich toe op 
een Hollandse imitatie – tot eind 18e eeuw wist 
men in Europa niet hoe porselein gemaakt 
moest worden – van het populaire Chinese 
porselein met zijn blauw/witte decoraties, het 
Delfts blauw. In Rotterdam viel de nadruk op 
het bakken van tegels op. De Rotterdamse 
tegels waren echter niet de enige die men in 
woonhuizen aantrof. Ook tegels uit Gouda, 
Amsterdam, Utrecht en Friesland (Makkum) 
en Duitsland worden gevonden. 
De Rotterdamse tegels hadden echter een 
goede naam. Ze werden ook besteld voor het 
betegelen van paleizen en kerken in Portugal, 
Frankrijk, Duitsland en Turkije (Topkapi paleis 
in Istanbul)3. 
 

                                                           
3 Ingrid de Jager en Nora Schadee, Tegels uit 
Rotterdam. 1609-1866, Uitgeverij Aprilis, 2009. 
ISBN 978 90 5994 244 8. 



 5

De tegels met tinglazuur en beschildering zijn 
relatief zacht en zijn dus meer geschikt voor 
het betegelen van wanden dan voor vloeren. 
Tegels zijn duurzaam en goed schoon te 
houden en men vond de glans aantrekkelijk. Ze 
zijn daarom graag gezien in het heldere 
Hollandse huishouden van de Gouden Eeuw. 
Ze komen voor op wanden, rond een haard, 
maar ook als plint in de gang. Wie van dit 
laatste een mooi voorbeeld wil zien, moet nog 
eens goed kijken naar het schilderij met de titel 
‘Het melkmeisje’ van Johannes Vermeer. 
De Zuid-Europese majolica was meestal veel-
kleurig. In de 17e eeuw werd echter het 
eenkleurige tegelwerk in Nederland het 
belangrijkste product. Dit is sneller en volgens 
een meer gestandaardiseerd procedé te maken 
en men moet zich de pottenbakkerijen met hun 
tegelschilderswerkplaatsen dan ook voorstellen 
als heuse fabrieken uit het pre-industriële 
tijdperk. Je kunt dit ook zien uit het feit dat in 
Rotterdam rond 1650 zo’n veertien bakkerijen 
bekend waren, terwijl dat er vijftig jaar later 
nog maar drie of vier zijn. Bij die 
vermindering bleef de productie gelijk of 
groeide zelfs. 
Aanvankelijk was ook hier de mode van het 
Chinees porselein overheersend en werden 
vooral blauw/witte tegels vervaardigd. Vanaf 
1650 komt daar het rood/wit bij en in het 
midden van de 18e eeuw is het rood/wit zelfs 
enige tijd populairder dan het blauw/wit. 
 
Naast de enkele tegels met allerlei afbeel-
dingen zijn de tableaus van meerdere tegels, 
zoals hier met een bijbelse afbeelding, apart 
werk. Ze werden mogelijk niet in alle bakke-
rijen gemaakt. Bekend is werk van diverse 
leden van de familie Aalmis, die sommig werk 
ook signeerden. Hun bakkerij werd later 
overgenomen door de firma Verwijk. 
Als voorbeeld voor de afbeeldingen werden 
vaak prenten gebruikt. Uit Rotterdam zijn 
keramiekschilderingen bekend die geïnspireerd 
zijn op prenten van P.P. Rubens en etsen van 
ambachten naar het werk van Jan Luyken (uit 
zijn boekje ‘Het menselyk bedryf’). Deze 
laatste afbeeldingen werden overigens niet 
alleen in Holland gekopieerd, maar werden 
ook meegegeven aan schepen van de VOC om 
ze in China op borden te laten schilderen. Zo 

ontstond het zogenaamde Chine-de-commande 
porselein4. 
Van de drie tegels die zijn overgeleverd uit dit 
pand is van één vast te stellen om welk 
bijbelverhaal het gaat. Dat is het verhaal van 
Judith die Holofernes onthooft. Holofernes 
was, volgens het apocriefe bijbelboek ‘Judith’, 
een Babylonische generaal die de Joodse 
bergplaats Betulia omsingelt en wil veroveren. 
De vrome, beeldschone weduwe Judith weet 
hem echter dronken te voeren en te onthoo-
fden, waarna de troepen vluchten. Dit verhaal 
wordt veelvuldig uitgevoerd in de Nederlanden 
in de 16e en de 17e eeuw, met name op haard-
stukken5. Het vrouwenthema van dit verhaal 
zal wellicht aangesproken worden om de 
haard, waar moeder de vrouw immers heerst, 
te versieren. Tevens is Judith hier natuurlijk de 
ogenschijnlijk kleine zwakke kracht tegenover 
de machtige generaal. Toch overwint zij. Dit 
maakte dat dit verhaal vooral aan het begin van 
de 17e eeuw, tijdens de Opstand tegen Spanje, 
graag werd verbeeld in het kleine gebied van 
de Nederlanden. 
 

 
Judith met het hoofd van Holofernes (foto: Tricia 
van der Haer-Rueb). 
 
                                                           
4 Christiaan J.A. Jörg, Wisselwerking, Inaugurele 
rede, Leiden 1998. 
5 Zie bijvoorbeeld ook: Johan Kamermans, Het 
Tegelboek. Hoogtepunten uit het Nederlands 
tegelmuseum, Waanders, 2011. 
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Fragment van een tegel in dezelfde stijl als die van 
Judith en Holofernes (foto: Tricia van der Haer-
Rueb). 
 
De versieringen van de pilaartjes zijn uiteraard 
altijd verticaal van ontwerp. Soms hebben ze 
een voet of sokkel, waarop ook nog weer een 
afbeelding voorkomt. Vanaf 1700 zijn de totale 
pilaren steeds vaker twee tegels breed en 
twaalf of dertien tegels hoog. ‘Doorgaans zijn 
het getorste kolommen waaromheen zich 
wijnranken slingeren, gestoffeerd met pauwen, 
papegaaien en andere vogels en waarop dik-
wijls ook insecten en spinnenwebben afge-
beeld staan’ schrijft A. Hoynck van 
Papendrecht in zijn standaardwerk uit 1920 
over de Rotterdamse tegel- en plateelbakkerij.6 
Op pagina 115 van dit boek geeft hij een 
afbeelding weer (afb. 219) die wonderlijk veel 
op de fragmenten uit de Voorburgse Kerkstraat 
lijkt. 
De tegels moesten bij het metselen op de 
schouw uiteraard in een juiste volgorde worden 
geplaatst. Om vergissingen te voorkomen was 
het de gewoonte om Romeinse of Arabische 
cijfers achterop de tegels te zetten. Deze zijn 
op sommige tegels teruggevonden. 
 
Je vraagt je onwillekeurig af wie de bewoners 
waren van het huis waar men rond deze haard 
tezamen kwam. In het archief is dit niet meer 
met honderd procent zekerheid te achterhalen. 
Hoogstwaarschijnlijk gaat het, in dit tweede 
pand van de drie, om boeren. In het eerste 
pand, aan de straatzijde, woonden ambachts-
lieden en ook enige tijd een chirurgijn. Vrijwel 

                                                           
6 A. Hoynck van Papendrecht, De Rotterdamsche 
plateel- en tegelbakkers en hun product 1590-1851. 
Bijdrage tot de geschiedenis der Oud Noord-
Nederlandsche majolika, Rotterdam 1920. 

zeker is het een protestantse familie geweest. 
Dat weten we uit de keuze voor tegels met het 
verhaal van Judith. Wie ter plaatse gaat kijken, 
kan ze misschien wel zien lopen, op zondag 
naar de Oude Kerk, of ’s ochtends op weg naar 
hun land, terwijl een vrouw de ketel boven het 
vuur van de haard hangt. 
Karin de Leeuw-van Lierop 

 

 
Deel van het kapiteel van de pilaster 
(foto: Tricia van der Haer-Rueb). 

 

 
Deel van de pilaster met bloemen en vogels (foto: 

Tricia van der Haer-Rueb). 
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Deel van de pilaster met bloemen en vogels (foto: 

Tricia van der Haer-Rueb). 
 

 
Deel van het voetstuk van de pilaster 

(foto: Tricia van der Haer-Rueb). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechts: min of meer vergelijkbaar tegeltableau uit 
de collectie van het Nederlands Tegelmuseum, 
1750-1800.  

 



 8

The fort of Brocolitia at Carrawburgh 
Intussen begint de reis naar de Muur van 
Hadrianus in mei al wat dichterbij te komen. In 
de aanloop tot de excursie besteedt Titia Kiers 
ook deze keer weer aandacht aan een 
interessante site langs de Muur. 
 
Stop 3: Brocolitia 
Ongeveer 5 km ten westen van Chesters ligt 
het volgende monument: Brocolitia. Hier lag in 
de Romeinse periode een militaire versterking 
van ongeveer 1,5 ha. Uit inscripties is bekend 
dat in het fort bereden hulptroepen van diverse 
stammen uit het Romeinse Rijk gestationeerd 
geweest zijn: Aquitani uit Zuid-Frankrijk, 
Cugerni uit de Rijnstreek en ook Batavi uit 
onze Betuwe.  
Het noordelijke deel van het fort en de 
naastliggende delen van de Wall zijn al in de 
18e eeuw afgebroken, toen een generaal Wade 
hier met nietsontziende ijver dwars door alles 
heen een militaire weg aan liet leggen (nu de B 
6318). Van het fort is op de site vrijwel niets 
meer te zien. Een folder beschrijft de 
tegenwoordige situatie heel plastisch als “an 
impressive array of bumps in a field”. 
In de 19e eeuw heeft archeoloog John Clayton 
op kleine schaal opgravingen verricht. In 1873 
vond hij zo overblijfselen van een badhuis 
buiten het fort en in 1876 de zuidwestelijke 
hoektoren. Na de opgraving liet hij alles weer 
afdekken. De site is nog particulier eigendom 
en was/is nog agrarisch in gebruik. 
Ten westen van het fort zijn in de loop der 
jaren een drietal Romeinse tempeltjes ontdekt: 
1. de Coventina Well; 
2. een klein nymphaeum; 
3. het Mithrastempeltje. 
 

 
Het Mithrastempeltje van Brocolitia. 
 
 

Dit laatste is de echte publiekstrekker op deze 
site. Het werd ontdekt in 1949 door Jennie du 
Cane, de eigenares van het terrein. Op internet 
staat een filmpje, waarin zij vertelt dat zij met 
Adam, het hondje van haar vader, in het veld 
wandelde en dat het beestje haar naar de resten 
van het monument leidde. Honden doen zoiets 
wel vaker. Het kleine heiligdom is nu als ruïne 
te zien. 
 
De Mithrascultus 
De verering van Mithras is circa 1500 v. Chr. 
ontstaan in Voor-Indië. Het was een mysterie-
godsdienst zoals er vele waren in de klassieke 
oudheid. De cultus had zich in de loop der tijd 
via Perzië verbreid over grote delen van het 
Romeinse Rijk en was bijzonder populair in 
militaire kringen. Mithrastempels waren er dan 
ook overal; bij de Muur van Hadrianus zijn er 
drie gevonden. 
Mithras was een zonnegod, die volgens de 
overlevering op 25 december in een grot werd 
geboren, uit een maagd. Herders waren daar 
getuige van. Hij kreeg de opdracht de 
Kosmische Stier te doden en diens bloed uit te 
sprenkelen over de aarde. Op deze wijze zou al 
het leven op de wereld ontstaan zijn. 
In Mithrasheiligdommen wordt Mithras altijd 
afgebeeld staande op de juist overwonnen stier. 
Daarbij wordt hij meestal vergezeld door twee 
kleinere figuren: Cautes en Cautopates. Zij 
verbeelden respectievelijk het opkomend licht, 
de vruchtbaarheid, en de ondergaande zon, de 
onvruchtbaarheid. 
 

 
Reconstructie van een Mithrasheiligdom in 
Museum Orientalis, Groesbeek. 
 
Door de Romeinen werd Mithras gelijkgesteld 
aan de god Sol Invictus. De Romeinse soldaten 
noemden hem God van de Waarheid en Heer 
van het Hemels licht. 
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De aanhangers van de Mithrascultus konden 
langs een traject van zeven stappen in het 
mysterie ingewijd worden, totdat ze de hoogste 
rang van Pater bereikten. Het was een mannen-
genootschap; vrouwen werden niet toegelaten. 
 
Het tempeltje 
In de jaren ‘50 van de vorige eeuw is het 
tempeltje opgegraven. Het bleek vervallen 
door ouderdom - het dak was ingestort - maar 
verder goed bewaard en uit de resten kon de 
loop van de geschiedenis afgelezen worden. 
Het was gesticht rond 200 na Chr. als een 
eenvoudig bouwsel. Het mat toen 5 bij 8 m. 
Later werd het verlengd tot 11 m en van 
binnen fraai ingericht. Rond 297 is het 
geplunderd en de inrichting werd vernield. Na 
300 is het geheel gerenoveerd en zo heeft het 
nog zo’n halve eeuw dienst gedaan. 
Zoals veel mithraea is het enigszins verdiept 
gelegen om op een grot te lijken. Er zijn nooit 
ramen en het was dus een vrij donkere ruimte. 
Het was overdekt met een gewelfd plafond, dat 
als een nachtelijke hemel met sterren beschil-
derd was. De ingang lag aan een korte zijde. 
Eerst kwam men in een voorhal, waar o.a. 
offers gebracht konden worden. Dan betrad 
men door een opening in een scheiding, hier 
een vlechtwerkwand, de hoofdruimte. Dit was 
een triclinium met lage ligbanken langs de 
wanden, waar gezamenlijke maaltijden gehou-
den werden. De doorgang werd geflankeerd 
door kleine beelden van Cautes en Cautopates. 
Het achterste gedeelte was het rituele 
hoogtepunt. Daar stond een hoge achterwand 
met een pleisterschildering van Mithras, die de 
stier doodt. Voor de wand stonden drie kleine 
altaren met inscripties van commandanten uit 
de Cohors Batavorum. 
De pleisterwand is uiteindelijk moedwillig 
weggebroken; sommige mensen verdenken 
vroege christenen hiervan, omdat die vijandig 
stonden tegen over oudere religies, maar niets 
is hier zeker. 
Het monument is heel bescheiden, maar het 
spreekt de bezoekers aan. Zij schijnen iets van 
de sfeer te voelen en geven daar vaak uiting 
aan door spontaan muntjes of kaarsjes achter te 
laten op de altaren van de lang vergeten 
officieren. 
Titia Kiers 
 

 
Bezoekers hebben munten achtergelaten op een van 
de Romeinse altaren. 
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