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De Romeinse altaarsteen Helagabalus 

Belofte maakt schuld 

Als je een gevaarlijke reis of taak in het vooruitzicht hebt, krijgen veel mensen de kriebels. Het liefst 

wil je vooraf zoveel mogelijk zekerheid hebben dat jou niets ergs gaat overkomen. Maar ja, hoe krijg 

je die zekerheid? Ook vandaag de dag nog betekent het bidden tot de God waarin je gelooft, voor 

velen nog een belangrijke handeling. Ze vinden er steun, rust en vertrouwen in. 

 
In het kleine Noord-Brabantse 

buurtschap Ruimel werd in 1679 

een votiefsteen gevonden uit de 1
e
  

helft van de 1
e
 eeuw. De vertaalde 

tekst luidt: "Aan Magusanus 

Hercules (is deze steen) gewijd. 

Flavus, zoon van Vihirmas, 

opperste magistraat van het 

district der Bataven, heeft 

(hiermede) zijn gelofte ingelost, 

gaarne en met reden."  

(Bron: plaatsengids.nl). 

In de Romeinse tijd was dat niet anders. Om de goden te verleiden 

om goedgunstig te zijn, werd er vaak beloofd dat, mocht alles goed 

gaan, er een gedenkteken zou worden opgericht als dank. Zoiets 

was overigens buitengewoon kostbaar, en daarom konden alleen 

de rijkere inwoners van het Romeinse Rijk zich zoiets veroorloven. 

Het gedenkteken is dus een uiting van dankbaarheid en bestaat 

meestal uit een steen met inscriptie. Maar er zijn ook wel gevallen 

bekend waarbij bijvoorbeeld een kostbare legerhelm werd 

geofferd. De stenen heten ook wel ‘votiefsteen’. Het woord is 

afgeleid van het Latijnse ‘votivus’ (dat betekent zoveel als ontzag 

hebben) en ook ons woord ‘devoot’ (op vrome wijze) stamt daar 

vanaf. Andere benamingen voor deze stenen zijn ‘wijsteen’ of 

‘wijaltaar’. Daar zit het woordje ‘wijden’ in, en dat betekent 

‘bestemmen voor’. Je mag ook de aanduiding ‘altaarsteen’ 

gebruiken.  

Uit archeologisch onderzoek blijkt dat het gebruik van deze 

altaarstenen in de Romeinse tijd niet beperkt was tot Romeinse 

burgers en Romeinse goden. Het gebruik wordt ook door andere 

mensen overgenomen, bijvoorbeeld als hun gebied door de 

Romeinen bezet was geraakt. Evenzo kan zo’n steen ook worden 

opgedragen aan een niet-Romeinse godheid. 

In 1647 werden de toenmalige Zeeuwse 

eilanden getroffen door een enorme storm. Er 

sloeg een groot stuk duin weg en daardoor 

kwamen de resten aan het licht van een tempel 

die gewijd was aan Nehalennia,  in de 2e en 3e 

eeuw de plaatselijke Keltisch-Germaanse 

beschermgodin van vissers en zeelieden. Er 

werden ook altaarstenen gevonden. Ze werden 

bewaard in de kerk van Domburg maar nadat 

die in brand vloog en instortte, vergat iedereen 

deze stenen. Bij toeval werd er in 1970 weer 

een Nehalennia steen opgevist in de 

Oosterschelde.  

 
Reconstructie van de Nehalennia-tempel in het themapark 

Archeon. (Foto: Archeon). 
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De godin werd ‘herontdekt’ en sindsdien zijn er nog veel meer stenen gevonden. Je kunt er een 

aantal bekijken in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. De stenen werden waarschijnlijk 

achtergelaten door schippers, na een behouden thuiskomst van een reis naar Engeland. Deze 

schippers kwamen overigens uit een veel groter gebied dan Zeeland alleen. De Schelde was destijds 

een knooppunt in het Romeinse handelsverkeer tussen de Rijnstreek en Britannia, en de ladingen 

waren ook afkomstig uit wat nu de zuidelijke helft van Nederland is, de streek rond Keulen en België.  

 Meer informatie over Nehalennia vinden jullie bij: 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Nehalennia_(godin) . 

Unieke vondst in Woerden 

In 1988 wordt bij graafwerkzaamheden vlak bij de Woerdense molen De Windhond een stuk steen 

gevonden. In de Romeinse tijd lag hier de oever van een oude rivierloop. Het bleek te gaan om een 

vrijwel complete altaarsteen. Niet gewijd aan Nehalennia en dat maakt deze vondst uniek voor de 

voormalige Romeinse provincie Germania Inferior, waartoe onze streken behoren. 

 
Replica van de Woerdense altaarsteen, geplaatst op de 

plek waar het origineel werd gevonden. (Foto: N. de Kort). 

Het mooie is dat de tekst op dit stuk kalk-

zandsteen nog heel goed te lezen is. En die tekst 

is eigenlijk al even bijzonder. Romeinse 

altaarstenen waren altijd aan drie "personen" 

gewijd: de heersende keizer, een Romeinse god 

en een lokale of persoonlijke god. Het laat zien 

dat binnen het Romeinse gezag er ook ruimte 

was voor persoonlijke vrijheid. Wat de goden 

betreft: de Woerdense altaarsteen is gewijd aan 

de zonnegod ‘Sol Invictus Helagabalus’ en aan 

de godin Minerva. De laatste is de Romeinse 

godin van de krijgskunst, maar ook van de 

wetenschap en van de kunst van het weven van 

stoffen. Helagabalus of Elagabalus was geen 

Romeinse god maar had zijn oorsprong in Syrië 

(waar hij El Gebal heette – de heer van de berg). 

In Esmea (het huidige Homs) bevond zich zijn 

belangrijkste tempel. Het is bekend dat de 

verering van deze god zich in de 2e eeuw 

verspreidde door grote delen van het Romeinse 

Rijk. De Romeinse keizer Marcus Aurelius 

Antoninus (218 – 222) nam zelfs deze godsnaam 

aan als bijnaam.  

Hij was namelijk afkomstig uit Homs waar hij eerder hogepriester was in de tempel van Helagabalus. 

Later werd Helagabalus opgenomen in de verzameling van Romeinse goden (het Pantheon) en 

gelijkgesteld aan de al bestaande Sol Indiges, later vernoemd tot Sol Invictus. De Breuci, waartoe 

degene behoorde die opdracht gaf tot het maken van de steen, waren een stam uit de Balkan. Deze 

‘Lucius’ is daarmee de enige “Woerdenaar” uit de Romeinse tijd waarvan we ook echt de naam 

kennen. Verder staat op de ene zijkant van de steen een vereenvoudigde weergave van de standaard 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nehalennia_(godin)
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voor een vaandeldrager. Op de andere zijkant is een offerbijl en een offermes  weergegeven. 

Bovenop de steen is een soort kommetje uitgespaard. Daarin konden offergaven worden gelegd. 

 

 
De originele Altaarsteen. (Foto: Stadsmuseum Woerden). 

 

Wat staat er precies op deze steen geschreven? 

De auteur maakt veel gebruik van afkortingen 

omdat de boodschap anders niet op de steen 

past. In die tijd begrepen degenen die konden 

lezen snel wat er in zijn geheel moest staan. 

Vergelijk het met de afkortingstaal die je nu op 

sociale media gebruikt. Letterlijk staat er op 

deze altaarsteen: 

P.S.I.C.T.A.H. 

A. A.A.P. 

SOLI.[nvicto] HELAGA 

BALO ET MINER[vae] 

L.[ucius] TERENTIVS 

BASSVS S[signifer] COH[ortis] 

III.BREVCOR 

 

Dit betekent:  “Tot heil van imperator Ceasar 

Titus Aelius Hadrianus Antonius Augustus Pius 

[heeft] L[ucius] Terentius Bassus, vaandeldrager 

van het derde cohort van de Breuci [dit altaar 

gewijd] aan de zonnegod Helagabalus en 

Minerva.” 

 
Het cohort was een belangrijke eenheid in het Romeinse 

leger. Tien cohorten vormden, samen met cavalerie en 

lichte troepen een legioen van circa 5.500 man sterk. (Foto: 

dioklecijanovalegija). 

Archeologische vondsten van aardewerk met 

inscripties laten zien dat het Woerdense 

castellum Laurium tussen 69 en 96 bezet wordt 

door een eenheid vrijwillige infanteristen, het 

cohort XV Voluntariorum civium Romanorum 

pia fidelis.  

Oorspronkelijk bestonden de manschappen uit 

vrijwillig aangemelde Romeinse burgers. Maar 

langs de grens van het Romeinse Rijk (de limes) 

werden ook niet-Romeinen ingedeeld bij 

dergelijke eenheden. Het cohort XV maakte 

plaats voor het cohort III Breucorum. Daarin 

dienden militairen die behoorden tot de ‘Breuci’ 

in het noorden van het voormalige Joegoslavië. 

Dat was ook de thuisbasis van onze Lucius.  
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Uit onderzoek blijkt dat het eerste militaire ‘diploma’ (vergelijkbaar met het oprichtingsdocument) 

dateert van kort na het jaar 80. De eenheid omvatte 480 man, onderverdeeld in 6 ‘centuria’ van 80 

man. Pas na het jaar 98 werd de eenheid gelegerd in Germania Inferior. 

 De originele altaarsteen steen bevindt zich in het Stadsmuseum Woerden. Op de 

oorspronkelijke vindplaats staat een replica op ware grootte, gemaakt door Bart Hoek. 

 

 'Legend of Lucius’ is een interactieve smartphone-game van het Stadsmuseum Woerden. De 

game speelt zich af in Romeins Woerden. Op meerdere plekken in de stad kun je 

aanwijzingen vinden over de dader van een misdrijf dat lang geleden is gepleegd. Ben jij in 

staat de misdaad op te lossen en het verborgen voorwerp te vinden? Ontdek de 'Legend of 

Lucius' en ontrafel het mysterie! Meer informatie in de bibliotheek van Woerden. 

 

 
Lucius in de bibliotheek van Woerden. (Foto: N. de Kort). 

 

De opdracht 

In deze praktische opdracht gaan jullie je verdiepen in de Woerdense Altaarsteen en de Romeinse 

godenwereld. 

1. De Altaarsteen bevindt zich in het Stadsmuseum Woerden. Bezoek het stadsmuseum, de 

originele vindplaats bij de molen, en de ‘Lucius’-tempel in de Bibliotheek. Verzamel alle 

informatie die je kunt vinden. Maak eventueel foto’s of video’s voor jullie eindverslag. Tip: als 

je tijd hebt, breng dan ook een bezoek aan het Rijksmuseum voor Oudheden en bekijk de 

altaren die aan Nehalennia zijn gewijd. Ga na wat je verder kan vinden over de ‘Breuci’ en de 

herkomst van Lucius. Maak een geïllustreerd verslag van jullie bezoek van maximaal drie 

pagina’s. 
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2. Helagabalus en Minerva zijn een god en godin uit het Romeinse Pantheon. Kun je verklaren 

waarom Lucius juist deze twee godheden op de steen vermeldt? Onderzoek verder welke 

goden nog meer tot het Pantheon behoren en maak een lijstje van de tien die volgens jou 

het belangrijkste zijn. Sommige goden komen oorspronkelijk uit de Griekse wereld. Noteer 

dan ook de Griekse naam en vermeld ook steeds wat hun ‘functie’ was. Bijvoorbeeld: 

“beschermer van de handel”. 

 

3. Nehalennia is een voorbeeld van een ‘inheemse’ godin. Destijds werden onze streken 

bewoond door de Frisii, de Bataven en de Cananefaten. Ze mengden zich deels met de 

Romeinen en afstammelingen van volkeren die overwonnen waren en waarvan hier soldaten 

waren gelegerd, zoals Lucius. Zo brachten de Keltische/Germaanse stammen ook hun 

godenwereld over op de bezetters. Wat kun je vinden over andere inheemse goden dan 

Nehalennia? Tip: begin je onderzoek bij Wodan, Donar, en Njord. Maak een lijstje van 

maximaal 15 goden die je het belangrijkste vindt en … probeer daar de Romeinse 

tegenhanger bij te vinden! 

 

4. Ontwerp een eigentijdse altaarsteen, ongeveer zo groot als de Woerdense Altaarsteen. Licht 

jullie tekst toe en geef aan waarom jullie gekozen hebben voor een of meer figuren waaraan 

je de steen opdraagt. Het behoeven niet perse goden te zijn, maar het mag wel. 

 

5. Voor de Romeinen en de volkeren die ze onderwierpen betekende godsdienst meer dan 

soms een kostbaar offer brengen. Hoe beleefden zij hun godsdienst eigenlijk? Gingen ze naar 

een ‘kerk’ of tempel, waren er (dagelijkse?) rituelen en … hoe kwamen ze er achter wat de 

goden eigenlijk van hen wilden? Met een beetje handig zoeken op internet kom je veel te 

weten. Maak een (eigen) beschrijving en trek een vergelijking met wat je vandaag ziet aan 

religieuze handelingen. Beperk dit overzicht tot maximaal vier pagina’s.  

De werkwijze 

In deze opdracht werken jullie als een team. Je bent samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

Dat betekent dat je onderling het werk kan verdelen maar ook dat je onderling steeds moet 

afstemmen over wat je hebt gevonden en wat er verder nog nodig is. In deze opdracht kunnen jullie 

de volgende deelopdrachten onderscheiden en elk van jullie is bij al die onderdelen betrokken! 

A. Bezoek het Stadsmuseum, de vindplaats van de Altaarsteen en de bibliotheek. Als jullie naar 

het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden gaan, plan dat dan zo snel mogelijk. Speel je het 

spel van Lucius, wacht daar dan niet te lang mee. 

 

B. Onderzoek de Romeinse godenwereld. 

 

C. Onderzoek de Keltisch/Germaanse godenwereld. 

 

D. Bedenk een eigentijdse Altaarsteen. 

 

E. Eindpresentatie maken. 
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De eindpresentatie 

Als team maak je een verslag van wat je hebt gedaan en hoe je de deelvragen hebt aangepakt. 

Daarnaast maken jullie een tastbaar product waarbij je kunt kiezen uit de volgende vormen: 

 Een poster op formaat A2 waarmee je bezoekers van het Stadsmuseum Woerden informeert 

over de oorsprong en betekenis van de Altaarsteen. Selecteer alleen de belangrijkste zaken 

om op de poster te plaatsen en let op een goede verhouding tussen tekst en beeld. Bedenk 

ook dat een museumbezoeker hooguit enkele minuten de tijd neemt om stil te staan het 

overzicht. 

 

 Een beeldreportage waarin je met maximaal 25 beelden het verhaal achter de Altaarsteen 

voor museumbezoekers verklaart. Misschien wordt dit wel een kleine mini-expositie in het 

museum! 

 

 Een PowerPoint presentatie van maximaal 25 beelden waarin je de Romeinse en de 

inheemse godenwereld met elkaar vergelijkt. Gebruik niet te veel tekst – het gaat vooral ook 

om het beeld. 

De bronnen 

Om je op weg te helpen staan er in de tekst al wat bronnen vermeld. Andere nuttige bronnen zijn 

misschien: 

 Romeinse goden in Nederland. 

http://www.rmo.nl/onderwijs/museumkennis/archeologie-van-nederland/romeinse-tijd/de-

voorwerpen/romeinse-goden-in-nederland . 

 Romeinse religie. 

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/57780-de-romeinse-religie.html . 

 

 Breuci. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pannoni%C3%AB . 

 

 Germanen. 

http://www.docukit.nl/spreekbeurt/de-germanen . 

 Nehalennia altaarsteen. 

http://www.rmo.nl/collectie/afdelingen/nederland-romeinse-tijd/de-mooiste-

objecten/nehalennia . 

 

Natuurlijk mag/moet je ook andere bronnen raadplegen maar let op: in je verslag moeten alle 

bronnen die je gebruikt ook worden vermeld! 

 

 

http://www.rmo.nl/onderwijs/museumkennis/archeologie-van-nederland/romeinse-tijd/de-voorwerpen/romeinse-goden-in-nederland
http://www.rmo.nl/onderwijs/museumkennis/archeologie-van-nederland/romeinse-tijd/de-voorwerpen/romeinse-goden-in-nederland
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/57780-de-romeinse-religie.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pannoni%C3%AB
http://www.docukit.nl/spreekbeurt/de-germanen
http://www.rmo.nl/collectie/afdelingen/nederland-romeinse-tijd/de-mooiste-objecten/nehalennia
http://www.rmo.nl/collectie/afdelingen/nederland-romeinse-tijd/de-mooiste-objecten/nehalennia
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Het tijdschema 

De opdracht moet in vijf weken worden afgerond. Maak vooraf een goed tijdschema en probeer je 

daar ook echt aan te houden. 

Week 1:  

 Plannen bezoek Stadsmuseum, vindlocatie, bibliotheek en eventueel Rijksmuseum van 

Oudheden; 

 Verdelen van werkzaamheden onder de teamleden, afspraken over afstemming maken; 

 Inlezen via de opgegeven bronnen. 

Week 2: 

 Bezoek musea, vindlocatie, bibliotheek en eventueel het Luciusspel spelen; 

 Uitwerken van de deelopdrachten. 

Week 3: 

 Schrijven van het verslag rond de afgelegde bezoeken; 

 Uitwerken van de deelopdrachten; 

 Kiezen van de werkvorm voor de eindpresentatie. 

Week 4: 

 Afronden van het werk aan de deelopdrachten; 

 Toevoegen resultaat deelopdrachten aan het verslag; 

 Maken van de eindpresentatie. 

Week 5: 

 Afronden van de eindpresentatie;  

 Eindpresentatie geven. 

 

Colofon 

Deze praktische opdracht werd samengesteld door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging,  

http://shhv.info/, in samenwerking met Het Kalsbeek college te Woerden. Het geheel of gedeeltelijk 

overnemen van (delen van) deze opdracht wordt na overleg in de regel toegestaan.  

 

http://shhv.info/

