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INFORMATIEBULLETIN
Vriendenkring Museum Romeins Halder

  Haanwijk 5B 

  5271 VG  

  Sint-Michielsgestel 

  Openingstijden 

  Dinsdag: 11.00 -16.00 

  Zondag:  12.00 -16.00 

  Toegang

 Kinderen t/m 12 jaar 
gratis     

 13 jaar en ouder € 3,00 

 Groepsrondleiding op  

 afspraak  € 40,00  (excl.  

 toegang p.p.).                  

In het eerste kwartaal van 2020 werd  de wereld 
opgeschikt door het coronavirus. Het had en heeft veel 
gevolgen. Eerst de lock down, toen de 
ziekenhuisopnames en helaas veel slachtoffers.  

Ook onze museumgemeenschap werd hard getroffen 
door het overlijden van Bart van den Hurk. Meer dan 
twintig jaar was hij het gezicht van het museum. Ook 
na de verhuizing naar Haanwijk was hij er nog 
regelmatig aan het werk. Het afgelopen najaar gaf hij 
voor alle medewerkers nog een lezing over de 
metaalvondsten.  

Op de eerste pagina’s vindt u een In Memoriam 
geschreven door onze voorzitter en een herinnering 
aan Bart van een medewerker die veel met hem heeft 
samengewerkt.  

Sinds half maart is het museum gesloten, enkele 
weken ervoor was er een nieuwe expositie geopend in 
de wisselvitrine over Hercules. Initiatiefnemer en 
samensteller Bert van Beek schreef een artikel waarin 
hij de betekenis van Hercules laat zien aan de hand 
van de geëxposeerde voorwerpen.  

Roos Wijnen-Jackson is gefascineerd door de 
vrouwelijke God Nehalennia. Dankzij vele vondsten in 
Zeeland sinds halverwege de 17de eeuw en in de 70-
er jaren van de 20ste eeuw is er veel onderzoek 
gedaan. Zij beschrijft de historie van de twee 
vindplaatsen en wat het onderzoek opgeleverd heeft 
aan kennis over deze inheemse godin. 

Het museum blijft voor alsnog gesloten. Tachtig 
procent van onze medewerkers behoort tot de 
risicogroep en gezondheid staat bovenaan.  

Zo gauw we concreter kunnen zijn over de 
(her)opening melden we dat op de homepage van 
onze website.
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Bart aan het werk in zijn eigen kamer in onze werkruimtes onder de Kleine Jongenskapel. 

In memoriam Bart van den Hurk  

Dr. L.J.A.M (Bart) van den Hurk (Best 16 november 1932 - Capelle a/d IJssel 7 april 
2020) overleed aan de gevolgen van een besmetting met het Coronavirus. In het 
ziekenhuis in Tilburg was op een gegeven moment geen plaats meer en daarom werd 
hij overgebracht naar het ziekenhuis te Capelle a/d IJssel, waar hij is overleden na 
afscheid te hebben genomen van zijn vrouw Trudy en van zijn dochters. 

Bart van den Hurk had te Nijmegen Klassieke Taal- en Letterkunde gestudeerd met als 
hoofdvak Provinciaal Romeinse Archeologie. Na zijn studie werd hij in 1960 leraar 
klassieke talen. Daarnaast bleef hij in zijn vrije tijd bezig met de archeologie en 
promoveerde hij in 1986 bij prof. Bogaers op de Romeinse graven in Esch onder de 
titel The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant. De langste 
tijd is hij leraar geweest aan het Mill Hill-College te Goirle. Daar ging hij in 1991 met 
vervroegd pensioen. Voor ons precies op het juiste moment, want in dat jaar hadden 
wij iemand nodig om het museum op deskundige wijze opnieuw vorm te geven en in 
te richten in de beide Jongenskapellen in Kentalis. 

www.romeinshalder.nl.                           info@romeinshalder.nl.                     pagina    		  	2

http://www.romeinshalder.nl
mailto:info@romeinshalder.nl


	 	 Voorjaar 2020

Het werk voor het museum 

Allereerst heeft Bart ervoor gezorgd dat het museum een didactisch concept kreeg. 
Hij heeft de andere medewerkers (allen zijn en waren net zoals hij vrijwilligers) ervan 
kunnen overtuigen dat het museum vooral iets moest leren over het Romeinse 
verleden van Halder en omgeving. Door zijn enthousiasme, deskundigheid en sociale 
betrokkenheid was hij de inspirator voor iedereen die meehielp. Daarna heeft hij de 
rondleiders opgeleid en heeft hij hen lang aan het museum kunnen binden. Het 
museum toont – ook na de verhuizing naar Haanwijk – de geschiedenis van de eigen 
omgeving en de mensen die er in het verleden leefden in de Romeinse tijd: het 
museum als bron die bijdraagt aan de vorming van de eigen identiteit van de huidige 
bewoners. 

Bart beschikte over een groot archeologisch netwerk, dat bestond uit professionele- 
en amateurarcheologen. Hierdoor heeft hij veel mensen geholpen met de determinatie 
van hun vondsten en krijgen wij ook nu nog regelmatig bodemvondsten aangeboden 
voor onze collectie. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat het museum beschikt over 
specialisten op het gebied van aardewerk, glas, metaal en munten. 

In 2011 wilde Bart het rustig aan gaan doen en zochten wij een nieuwe conservator. Dat werd 
uiteindelijk ‘onze’ Roos Wijnen-Jackson. In de praktijk bleef hij tot de tijdelijke verhuizing van 
het museum naar de Openbare Bibliotheek in Gestel in 2014 actief en ook daarna, op 
Haanwijk, was hij regelmatig aanwezig en deelde hij zijn kennis met ons. Wij allen zullen hem 
missen.  

Bert van Beek, voorzitter. 

Samenwerken met Bart van den Hurk. 

 
Ruim 20 jaar ben ik verbonden als vrijwilliger aan het Museum Romeins Halder, de meeste tijd 
op het Instituut voor Doven, waar het museum toen was gevestigd. 

In die periode heb ik vaak samengewerkt met Bart en dat was met veel genoegen! Hij had veel 
waardering voor alle vrijwilligers en hun bijdragen en wist dat ook over te brengen. Hij kende 
geen hiërarchie en dat was een eigenschap die ik zeer op prijs heb gesteld. 
Veel tijd heeft hij besteed aan het depot. Dit hield o.a. in: nummeren van alle gevonden 
scherven uit de Romeinse tijd, opbergen in dozen, maar vooral elk voorwerp beschrijven op 
een kaart. Het waren er duizenden. Bart omschreef dat ook als veelal saai werk.  

Het resultaat heeft echter geleid tot onze website, in samenwerking met Vincent Mom. Hier 
zijn bijna alle vondsten terug te vinden. Het is niet moeilijk in te zien dat daar heel veel tijd in 
zit en dat dit dus ook niet genoeg gewaardeerd kan worden. 
Ik ga er van uit dat vooral ook de oud-medewerkers dezelfde mening zijn toegedaan. 
Bart als motivator! Zeker voor mij. 

Hen Maas 
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Expositie Herakles/Hercules in 
de wisselvitrine van ons 
museum 

Bert van Beek 

Herakles (Grieks)/ Hercules (Romeins), 
was een personage uit de Griekse 
mythen. Hij was een zoon van de 
oppergod Zeus en van een Griekse 
koningsdochter. Hij is bekend vanwege 
zijn twaalf ”werken” of heldendaden. Hij 
was in de Oudheid zeer populair en in de 
Renaissance was Hercules opnieuw zeer 
in trek als drager van bovennatuurlijke 
krachten. 

In de wisselvitrine bevinden zich 
voorwerpen die te maken hebben met 
Herakles/Hercules. Dit zijn een beeldje, 
een olielampje, enkele munten, een 
medaillon en twee prenten. Deze kleine 
expositie werd geopend op 8 februari 
2020. Hieronder een beschrijving. 

1. De werken van Herakles/Hercules 

Zijn eerste – en ook meest beroemde 
werk – was het doden van de leeuw van 
Nemea. Als trofee nam hij de huid mee  

en hing die om zijn lichaam, waarbij hij 
de kop van de leeuw op zijn hoofd 
droeg. 

Alexander de Grote (356-323 v. Chr.) 
werd rond 300 v. Chr. door zijn 
opvolgers afgebeeld als Herakles met de 
leeuwenkop op zijn hoofd. Deze 
associatie van Alexander met Herakles 
was vrij voor de hand liggend. De 
Macedonische koningen, waar Alexander 
uit stamde, beweerden dat zij afstamden 
van Herakles en de werken van 
Alexander waren minstens even 
indrukwekkend als de twaalf werken van 
Herakles. 

afb. 2a. en 2b. Twee zilveren tetradrachmes 
op naam van Alexander de Grote, geslagen rond 
300 v. Chr., met Alexander als Herakles met de 
kop van de leeuw op zijn hoofd. 

    

afb. 1. Hercules doodt de leeuw van Nemea, 
gravure van Hans Sebald Beham (1500-1550) uit 
1542. 
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2. Het beeldje 

 

afb. 3. Het bronzen Herculesbeeldje (hoogte 6,4 
cm) uit de Romeinse tijd komt uit het Rijnland. 
Links de voorkant. In zijn rechterhand heeft hij 
zijn knots en over zijn linkerarm hangt de 
leeuwenhuid. 

3. Het olielampje 

 

afb. 4 Het olielampje komt uit Noord-Afrika en 
vertoont Hercules met de leeuwenhuid. 

4. De munten 

Behalve de Griekse tetradrachmen zijn er 
ook een aantal Romeinse munten en een 
medaillon, een muntachtig voorwerp, maar 
geen betaalmiddel. De munten zijn geslagen 
op naam van tegenkeizer Postumus 
(260-269) die uit het noordwestelijke deel 
van het Romeinse rijk kwam. Hij regeerde 
over onze streken, Gallië, Spanje en 
Engeland. Zijn hoofdstad was Trier. Hij had 
een bijzondere verering voor Hercules en 
beeldde hem vaak af op zijn munten. De 
eerste foto toont de afbeelding van 
Postumus op de voorzijde van zijn munten 
met het Latijnse omschrift: IMP C P 
POSTVMVS P F AVG 

Voluit: Imperator Caesar Postumus Pius Felix 
Augustus.  

Pius Felix = plichtsgetrouw, gelukbrengend.  

 

afb. 5. De algemene voorzijde van de munten van 
Postumus (260-269) 

afb. 6.De dubbele sesterius met het omschrift 
HERCVLI MAGVSANO. Het is onbekend wat 
Hercules in zijn linkerhand houdt.  
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afb.7. Hercules Deusoniensis in een tempel. Het 
omschrift is slechts gedeeltelijk leesbaar. 

afb. 8. Een antoninianus waarop de tekst 
HERCVLI DEVSONIENSI compleet leesbaar is. 

Er is in Nederland vroeger wel gedacht 
dat Deusoniensis zou slaan op de 
Brabantse plaats Diessen of het riviertje 
de Dieze, en dat dit te maken zou 
hebben met de mogelijke Bataafse 
herkomst van keizer Postumus, maar het 
is waarschijnlijker dat dit slaat op de 
Duitse plaats Deutz aan de Rijn 
tegenover Keulen.  

Tenslotte een Romeins medaillon met 
een afbeelding van het tiende werk van 
Hercules: het stelen van de runderen 
van de reus Geryones. We zien hier dat 
Hercules de runderen wegvoert. Hij is te 
herkennen aan de opgeheven knots in 
zijn linkerhand. 

afb. 9. Medaillon met de afbeelding van Hercules 
die de runderen wegvoert. 

afb. 10. Schilderij uit de school van Lucas 
Cranach de Oude, waarop Hercules de reus 
Geryones verslaat. Deze reus had drie hoofden en 
volgens sommige versies van het verhaal ook drie 
paar handen. 
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5. De prenten 

afb. 11. Goden. Prent uit: M. Ph. Le Bas, 
Allemagne dl. 1, Parijs 1838. De auteur heeft hier 
afbeeldingen uit oudere werken bij elkaar 
geplaatst. Nr. 3 is beschreven als Hercules 
Magusanus en nr. 4: de godin Nehalennia. 

Hoe kwam Le Bas aan die afbeelding van 
Hercules Magusanus? Dat is te zien op 
de tweede prent in de vitrine: 

Hij heeft de afbeelding overgenomen van 
een gravure uit een werk van Bernard de 
Montfaucon, uitgegeven te Parijs in 
1724. De vraag is nu weer: waar haalde 
De Montfaucon zijn afbeelding vandaan? 
Deze blijkt afkomstig uit een boek van 
Servais Gallé, Sibillijnse orakels, 
Amsterdam 1688, met de onderstaande 
gravure van de hand van de schilder en 
etser Romeyn de Hooghe. De vraag 
verschuift weer verder: hoe kwam 
Romeyn de Hooghe aan deze 
voorstelling? 

afb. 13. Romeyn de Hooghe, aanbidding van 
Nehalennia en Hercules Magusanus. 

afb. 12. Hercules Magusanus, uit een werk van 
Bernard de Montfaucon, Parijs 1724 

In 1514 was op Walcheren te 
Westkapelle een steen gevonden met 
daarop de naam van Hercules 
Magusanus. Deze steen wordt nu 
bewaard in het Zeeuws Museum te 
Middelburg, zie volgende bladzijde. 
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afb. 14. De steen met de inscriptie Herculi 
Magusano 

. 

In 1647 werden na een storm bij 
Domburg, eveneens op Walcheren, 
onder andere stenen met afbeeldingen 
gevonden van Nehalennia en van een 
mannelijke god met een dolfijn en een 
drietand. Op die laatste steen stond 
geen naam, maar ingewijden denken 
dan al gauw aan Neptunus. Zo niet 
Romeyn de Hooghe. Hij combineerde de 
naam op de steen van 1514 met het 
beeld uit 1647 en zo ontstond zijn 
afbeelding. Hij dacht dat de naam 
Magusanus van een stadsnaam Magusa 
uit Noord-Afrika was afgeleid en daarom 
gaf hij het beeld aan zijn linkervoet een 
schorpioen mee, die toentertijd Afrika 
symboliseerde. 

 

afb. 16. Afbeelding 5 van Nehalennia uit het werk 
van Smallegange, die uiteindelijk is overgenomen 
door Le Bas. 

 

afb. 15  Afbeelding 2 van de steen met de god 
Neptunus in een nis uit het werk van 
Smallegange. Deze is dus door Romeyn de 
Hooghe verkeerd geïnterpreteerd. 
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De Zeeuwse historicus Smallegange 
heeft de vondsten van 1647 nauwkeurig 
beschreven in zijn Nieuwe Cronyk van 
Zeeland, gedateerd 1696 die verscheen 
te Middelburg in 1700. De afbeeldingen 
in Smallegange zijn correct. Dat bleek 
uit de wetenschappelijk verantwoorde 
tekeningen die L.J.F. Janssen, 
conservator van het Rijksmuseum voor 
Oudheden (RMO) te Leiden, in 1845 
heeft laten maken. Daaruit blijkt 
duidelijk dat het om Neptunus gaat en 
dat de afbeelding van Nehalennia bij Le 
Bas ontleend is aan een steen ter ere 
van Nehalennia, gevonden te Domburg 
in 1647. In de prenten zien we dus een 
keten van “hergebruik” van afbeeldingen 
over zo’n 150 jaar, waarbij de fouten van 
Romeyn de Hooghe via Bernard de 
Montfaucon doorgegeven zijn aan Le 
Bas. 

Als het museum weer opengaat, kunt u 
deze wisselexpositie weer bekijken. 

Van Hercules Magusanus naar 
Nehalennia 

Roos Wijnen-Jackson  

Dat de cultus van Hercules Magusanus 
een van de grotere godsdienstculten was 
in de Romeinse tijd in ons land mag 
duidelijk zijn. Daarvan getuigen de 
opgegraven tempels bij Empel en Elst. 
Daarnaast waren er echter nog meer 
goden en culten in ons land 
vertegenwoordigd.  

Het Romeinse rijk was zeer tolerant naar 
inheemse godsdiensten. Verplicht binnen  
het Romeinse rijk was de aanbidding van 
de goden van de Romeinse staatscultus - 
vertegenwoordigd door Jupiter, Juno en 
Minerva-, en de Romeinse keizerscultus 
waarin de keizer als goddelijk gezien 
wordt. Daarnaast bleven de lokale culten 
bestaan die echter met de tijd 
geromaniseerd werden.  Deze tolerantie 
is zichtbaar in het grote aantal inheemse 
goden dat vermeld wordt op Romeins 
uitziende votiefstenen en altaren. 
Daarnaast zijn er de goden die naast 
hun inheemse naam een Romeinse naam 
kregen, een dubbele naam zoals 
Hercules Magusanus en Jupiter Serapis 
(uit Egypte).  

Bekende goden uit onze regio  

Over het algemeen weten we heel weinig 
over de culten en de betekenis van 
inheemse goden. Typerend voor veel 
plaatselijke goden en godinnen is dat zij 
vaak gekoppeld zijn aan 
landschapselementen of zelf 
landschapselementen zijn. Zo zijn 
bijvoorbeeld Rhenus en Rura de 
goddelijke personificaties van de Rijn en 
de Roer en is Arduenna de personificatie 
van de Ardennen.  Vaak zijn inheemse 
goden alleen maar bekend van een 
enkele altaarsteen of vermelding. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de Hludina steen 
(Friesland), Burorina, Exomna, 
Iseneucaega en Viradecdis . 1

Kennis over de cultusviering blijft heel 
moeilijk te verkrijgen. Er is heel weinig 
over inheemse godsdiensten geschreven  
door de Romeinen, en meestal alleen 
met een politiek doel.  

 Stuart 1980, 231
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De meeste informatie die we hebben 
komt van archeologische vondsten en 
opgravingen van tempelcomplexen. Bij 
de tempels van Hercules Magusanus zijn 
bijvoorbeeld versleten wapens 
gevonden, wat naast de identificatie met 
Hercules aan een militaire God doet  
denken. Daarnaast geven de  
dubbelnamen wel inzicht in wat voor 
type god er aanbeden is. Van de 
mediterrane godenwereld zijn de 
functies van de goden over het 
algemeen wel goed bekent.  

Eén godin uit onze streken waarvan we 
door veelvuldig onderzoek en vele 
vondsten meer weten, is Dea Nehalennia 
uit Zeeland. In de rest van dit artikel zal 
ik daarom nader ingaan op de vondsten 
en betekenis van deze godin.  

Nehalennia 

Van Dea Nehalennia zijn twee 
tempelsites aangetroffen in Zeeland. Eén 
complex moet hebben gelegen bij 
Colijnsplaat, het andere bij Domburg. 
Beide sites zijn verloren gegaan. Het 
tempelcomplex bij Domburg is in 1646 
ontdekt na een zware storm. Delen van 
de duinen waren weggeslagen waardoor 
de tempel, die op de oude duinen lag, 
zichtbaar was geworden. De tempel bij 
Colijnsplaat is “verdronken” en in de 
Westerschelde terecht gekomen. De 
eerste altaarstenen van deze tempel zijn 
opgevist in 1970. 

De tempel van Domburg 

Van deze tempel zijn de eerste 
brokstukken eind 1646 op het strand bij 
Domburg aangetroffen. Na een zware 
storm waren stukken van de duinen 
afgeslagen waarna er op het strand 

 

votiefstenen, romeinse munten, twee 
onderstukken van ronde kolommen, een 
deel van een vierkante schacht en een 
Korintisch kapiteel gevonden werden. Bij 
een tweede storm in januari 1647 werd 
ook een stuk van het gebouw zichtbaar. 
De munten dateren tussen 69 en 273 
AD. In totaal zijn er in de 
daaropvolgende jaren bijna 40 altaren 
gevonden.  

afb. 1. Altaar van Nehalennia gevonden te 
Domburg. 

De gemeente Domburg liet de vondsten, 
voor zover mogelijk en draagbaar, van 
het strand verwijderen. De stukken  
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werden ondergebracht in de kerk van 
Domburg. De eerste bekende beschrij-
ving van de vondsten is een brief van 14 
januari 1647 van Jan van Hilten waarin 
de vondsten besproken worden.   De 2

Middelburgse schilder Hendrick van 
Schuijlenburgh heeft schilderingen van 
de vondsten gemaakt en opgestuurd 
naar Constantijn Huijgens. Van deze 
schilderingen zijn later door H. Danckers 
kopergravures gemaakt. Latere 
beschrijvingen van de vondsten zijn 
onder andere gemaakt door Olivier 
Vredius die de stukken in Zeeland 
bestudeerd heeft. Zijn boek is 
geïllustreerd met gravures van 22 
altaren door Jan de Mel. Meerdere 
publicaties volgden en de vondsten van 
Domburg waren bekend tot in Rome . 3

Er zijn verschillende beschrijvingen van 
de aangetroffen vondsten. Een aantal     
vondsten was te zwaar om te  
verplaatsen en is op het strand bij 
Domburg blijven liggen. Er zijn  
beschrijvingen van een vierkant huisje 
en meerdere altaren (de Fondamenten 
van een kleyn Huysken groot een Roede 
of wat meer in ’t viercant). De grond 
rond de fundamenten zat vol met 
humeuze zwarte grond met 
boomstronken en wortels. Dit kan 
betekenen dat er rond de tempel bomen 
stonden. Twee schrijvers/onderzoekers, 
Danckers (maakte in 1647 gravures van  

de vondsten) en Smallegange (1696, 
nieuwe Cronyk van Zeeland), beweren  
ook een ronde tempel te hebben gezien. 
Dit is echter later weer door de 
Domburgers ontkent.   De site van de 4

tempel ligt nu in zee en is daardoor niet 
langer toegankelijk voor onderzoek.  

Bij de tempel in Domburg werden naast 
Nehalennia meerdere Romeinse goden 
geëerd.  Bij de vondsten zijn twee 
standbeelden van Victoria en een van 
Neptunes. Twee votiefstenen waren 
gericht aan Jupiter, een steen aan 
Jupiter én Neptunes, drie stenen voor 
Neptunes. Voorts twee stenen voor 
Victoria en nog een aan de “goden en 
godinnen, beschermers van de 
provinciën”   en een aan Burorina, een 5

andere inheemse godin. Stuart is zo vrij 
om ook de votiefsteen voor Hercules 
Magusanus, die in 1514 op Walcheren 
gevonden is, in deze tempel te  
plaatsen.   6

In de jaren na de eerste vondsten 
werden er nog regelmatig altaren 
gevonden. Begin 18e eeuw werden er op 
het strand nog twee bijna levensgrote  
beelden van Victoria gevonden (1711 en 
1718, zie afbeelding 2). Ook deze zijn 
naar de kerk van Domburg gebracht. 
Een aantal vondsten is in de loop der 
jaren in particuliere handen gekomen en 
soms verdwenen.  

 Hondius-Crone p. 6, 7.2

 1656, een brief aan F.G.van Nimes aan G.C. van Rome, archeoloog, over een Nehalennia mozaiek. 3
Hondsius-Crone p. 9.

 Stuart 2003, 24.4

 Stuart 1980, 90-91.5

 Stuart 2003, 25.6
www.romeinshalder.nl.                           info@romeinshalder.nl.                     pagina   11

http://www.romeinshalder.nl
mailto:info@romeinshalder.nl


	 	 Voorjaar 2020

In oktober 1848 brandde de kerk van 
Domburg af door blikseminslag en ging 

het merendeel van de vondsten 
verloren. In 1866 verzocht het  
Rijksmuseum van Oudheden de stenen 
in bruikleen te krijgen en te 
conserveren. De Domburgse autoriteiten 
besloten echter de stenen aan het 
Zeeuwsch Genootschap over te dragen. 




afb. 2. Beeld van Victoria voor en na de brand. 
Gravure door Cannegieter 1737 

De Tempel van Colijnsplaat 

De eerste altaren behorend tot deze 
tempel werden op 14 april 1970 opgevist 
door de viskotter Tholen 6 Johanna 
Cornelia. De havenmeester nam contact 
op met het Rijksmuseum van Oudheden 
waarna een uitgebreider onderzoek 
volgde. Dit onderzoek vond plaats op 7 
augustus 1970 met de Tholen 6 en het  
gebruik van visnetten. Aan boord waren 
medewerkers van het museum. Onder  

de vondsten waren dit keer Romeinse 
dakpannen. 7  Om de vondsten in kaart 7

te brengen werd gebruik gemaakt van  
radar, echolood en Decca-
radioplaatsbepaling. Vondsten werden 
opgespoord door met visnetten over de 
bodem te slepen, als het net bleef 
hangen dan werd dat genoteerd. 8  Tot  
1972 werd er nog een aantal expedities 
ondernomen. In 1970 en 1971 zijn er 
duikexpedities uitgevoerd door de Genie, 
de duikploeg van de Pontonniers- en 
Torpedistenschool te Empel. Naast 
enkele vondsten van altaren wisten zij 
de vindplaats precies te lokaliseren. 9  

Vanaf 1981 is door particulier 
onderzoeker J. Valster regelmatig 
onderzoek gedaan en materiaal 
geborgen. Valster wist met zijn 
karteringen de vindplaats gedetailleerder 
in kaart te brengen. Hij komt uit op twee 
vindplaatsen, gescheiden door ca. 
100-120 meter. 10 Een vindplaats bevat 
voornamelijk altaren, blokken tufsteen, 
dakpannen, palen en metselwerk. De 
tweede vindplaats wordt gekenmerkt 
door dakpannen, tegels en aardewerk. 
Ook komen er vijf kleine beeldjes van 
Nehalennia van deze site. 11 

In 1996 begint het Nehalennia 
Archeologisch Duikteam met een eigen  
onderzoek naar de locatie. In 1999 werd 
de Archeologische Monumentenkaart 
voor Zeeland opgesteld. Op deze kaart is 
de vindplaats een terrein van hoge  
archeologische waarde. Hiermee heeft  
het terrein een beschermde status 
gekregen. 12  

 Stuart 2003, 40-43
7

8 Zeeuwse ankers, website

9 Stuart 2003, 42

10 Stuart 2003, 43

11 Stuart 2003, 43
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Op dit moment zijn er 330 altaren 
gevonden, negen grote beelden (zie 
afbeelding 3) en vijf kleine beeldjes.  
Voor zover bekend werd in deze tempel 
alleen Dea Nehalennia vereerd. Deze 
Tempel is gedateerd, op basis van de 
inscripties, tussen 188-227 AD.  

afb. 3. Beeld van Nehalennia gevonden bij 
Colijnsplaat. 

Ganuenta 

De tempel van Colijnsplaat stond 
waarschijnlijk in de verdronken plaats 
Ganuenta. Deze plaats wordt genoemd 
op een van de altaarstenen als zijnde de 
woonplaats van de dedicant. Ganuenta is 
vermoedelijk een havenplaats geweest  

met een overslagpunt voor de overzeese 
handel. In deze havenstad waren ook 
reders gevestigd die betrokken waren bij 
de handel over zee. Deze plaats was 
vermoedelijk gesitueerd op de zuidelijke 
oever van de Oosterschelde.  

 

Wie kwamen er naar de tempel? 

De grote hoeveelheid altaren van 
Colijnsplaat geven veel informatie over  
de bezoekers van de tempel. Opvallend 
is dat alle altaren en votiefstenen 
geschonken zijn door mannen. De  
meeste stenen zijn door individuele 
mannen opgericht, soms door broeders 
of zakenpartners . Het merendeel was 8
handelaar en werkzaam in de overzeese 
handel/transport in zout, vissaus, 
aardewerk of wijn. Daarnaast zijn er 
stenen van reders, scheepseigenaren die 
een zeevloot bezaten. De dedicanten 
kwamen vanuit het hele Rijn-Moezel-
Schelde-Seine gebied . Een altaar is 9
geschonken door een wijnhandelaar uit 
Augusta Raurica, Zwitserland. Er zijn 
slechts drie verwijzingen naar  
dedicanten uit het Romeinse leger 
aangetroffen.  

Uit Domburg is slechts één dedicant 
bekend die zijn beroep weergeeft. Het is 
een aardewerkhandelaar uit Keulen. Uit 
de namen op de stenen van Colijnsplaat 
en Domburg blijkt dat er handelaren 
waren die beide tempels bezochten. Ook  

13 Stuart 2003, 76.

14 Derks 2014, 209.
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Kadertekst: Zeeland staat bekent om de 
verdronken dorpen. Voor de bedijking had 
Zeeland regelma0g te kampen met 
overstromingen en stormen die het 
landschap rigoureus konden veranderen. 
Tevens vindt er door ge0jdenwerking een 
con0nue erosie plaats die zorgt voor 
aCalving van de oevers op de ene plaats en 
opbouw op een andere plaats. Aan het 
einde van de 3e eeuw vond er veel 
kustafslag plaats, waarschijnlijk is Ganuenta 
in die periode verdronken. De tempel ligt 
nu in een diepe geul, de schaar van 
Colijnsplaat genoemd. De site is deels 
overdekt door de zandbank “de Vuilbaard”. 
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zijn er familierelaties uit namen op de 
stenen te achterhalen.  

Romanisering/dubbelnaam 

Het is opvallend dat Nehalennia, die toch 
in een grote omgeving bekend was, 
geen dubbelnaam heeft gekregen zoals 
bijvoorbeeld Hercules Magusanus (op 
Walcheren: Magusanus Hercules). Dit is 
des te meer opvallend omdat de 
iconografie waarmee Nehalennia 
afgebeeld wordt van een vergaande 
romanisering getuigd. Dankzij deze 
iconografie, die raakvlakken heeft met 
meerdere goden en godinnen uit de 
Grieks-Romeinse wereld, is ook meer 
bekend over de betekenis van 
Nehalennia.  

Hoe ziet deze iconografie er dan uit?  
Nehalennia zelf wordt afgebeeld als een 
inheemse moedergodin, vergelijkbaar 
met de Matrone Cultus (cultus van drie 
moedergodinnen, populair in de 
noordwestelijke provincies van het 
Romeinse rijk, vooral rond Keulen, 
tussen de Rijn en de Maas).  

Meestal zit zij op een bankje, soms staat 
zij. Ze is vaak afgebeeld in een tempeltje 
met een schelpvorm boven haar hoofd. 
Naast haar is meestal een hond 
afgebeeld. Op haar schoot een mand 
met fruit, vermoedelijk appels, soms op  

de grond nog een mand met appels. Zij 
is gekleed in een lang gewaad met lange 
mantel. Typerend voor Nehalennia is het  
korte schoudermanteltje dat echt een 
lokale dracht lijkt te zijn. Het haar is 
opgestoken . De achterkant van het  10

altaar is soms gedecoreerd met een 
geplooid gordijn. Een aantal altaren  

heeft een offerschaal met fruit bovenop 
het altaar (afbeelding 4). Op de  
zijkanten staan verschillende 
voorstellingen zoals andere goden 
(Hercules, Neptunes), de hoorn des 
overvloeds, bomen, offerscènes, 
bloemenkransen en nog meer fruit. Deze 
iconografie sluit aan bij die van de 
Matrones. Daarnaast heeft zij attributen 
die ook bekend zijn van andere godinnen 
uit de Grieks-Romeinse wereld.  Daarvan 
zal ik de belangrijkste hier onder 
beschrijven. 

afb. 4. Bovenkant van een altaar met appels en 
peren. 

Scheepsroer: in de rechterhand of op de 
zijkant van het altaar heeft zij soms een 
scheepsroer. Dit attribuut is bekend van 
de Romeinse godin Fortuna die hiermee 
het lot van de mensheid bestuurde.  
Vanaf de Hellenistische tijd wordt dit 
attribuut ook aan de Egyptische Isis 
toegekend, als scheepsgodin van 
Alexandrië.  

15 Stuart 1980, 25. 
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Scheepsromp: op een aantal altaren is 
Nehalennia staand afgebeeld met de 
voet op een scheepsromp (zie afb.5).  
Ook dit beeld heeft zijn oorsprong in de 
Grieks-Romeinse iconografie. De pose  
is bekend van Neptunes, de god van de 
zee. 
 

afb. 5. Nehalennia staand op scheepsromp. 

Globe: de globe is een attribuut van 
zowel Jupiter als Fortuna. Het 
symboliseert de macht over heel de 
wereld.  

Hoorn des overvloeds: dit attribuut komt 
vaak voor op de zijkant van een altaar 
en is ook bekend uit de Griekse 
iconografie. Hij wordt gedragen door de 
Godin Tuchè en door Fortuna. De 
betekenis was voorspoed.  

Naast de combinatie van Nehalennia met 
goddelijke attributen uit de Grieks-
Romeinse iconografie zien we ook 
typisch Romeinse gebruiksvoorwerpen 
terug in de afbeeldingen op de altaren/ 
votiefstenen. Bijvoorbeeld een drievoetig 
tafeltje en een steelpan.  

Zoals hierboven al beschreven is, wordt 
Nehalennia op de altaren van Domburg 
vaak vergezeld van een Romeinse god. 
Met name Hercules, Neptunes en Jupiter  
komen voor. Deze staan dan afgebeeld 
op de zijkanten van het altaar.  

Wat weten we nu over Nehalennia? 

Uit de iconografie rond Nehalennia en 
het gegeven dat zij met Romeinse goden 
tezamen vereerd werd blijkt dat 
Nehalennia een geromaniseerde 
inheemse godin was. Hoewel zij geen 
dubbelnaam heeft gekregen is een  
koppeling met het Romeinse Pantheon 
wel terug te vinden in de afbeeldingen.  

Uit de iconografie en uit de dedicatie 
blijkt dat Nehalennia een godin was die 
bescherming bood op zee. Zij 
beschermde handelaren, lading en 
schepen en zorgde voor een veilige 
overtocht. Daarnaast heeft zij ook 
attributen die haar neerzetten als een 
moedergodin, gerelateerd aan de 
Matrones.  

Handelaren maakten omwegen om, vóór 
de tocht naar Brittannië of Normandië, 
eerst bij de tempel van Nehalennia aan 
te leggen.  

Ook het gegeven dat Nehalennia bekend 
was tot in Keulen en Zwitserland 
(Augusta Raurica) geeft aan dat zij een 
behoorlijk belang had in Romeinse 
wereld van de lage landen.  

Literatuur volgende bladzijde 
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