
Ontdek het Romeinse Colchester

Deze gids geeft u informatie over de zichtbare

overblijfselen van het Romeinse Colchester.

Camulodunum was een lokaal centrum van

de Catuvellauni in de IJzertijd van

Brittannië. Het was hier waar de Romeinse

invasiemacht, onder leiding van keizer

Claudius, in 43 na Chr verbleef om een

nieuwe provincie van het Romeinse

keizerrijk te vestigen. De plaats Colchester in

noord-oost Essex heeft een lange en

complexe prehistorie en geschiedenis. Het

Twintigste Legioen van het Romeinse leger

lag in garnizoen op een heuvel waar men

zicht had over de hoofdstad van de

Catuvellauni tot 48-9 na Chr. Deze militaire

bezetting werd toen vervangen door een

colonia (nederzetting) — een plaats waar

veteranen verbleven en waar een model voor

een stedelijk centrum het Romeinse leven in

de nieuwe provincie kon bevorderen. De

nieuwe Romeinse stad van Camulodunum

werd Colonia Victricensis genoemd.



De Tempel van Claudius [1]

De grootst bekende klassieke tempel in Brittannië is de

Tempel van Claudius, wat later de basis voor het

Normandische kasteel vormde, en nu het belangrijkste

museum van de stad. De kasteelmuren waren

voornamelijk gebouwd van Romeinse stenen en

bakstenen, hergebruikt van de tempel zelf en andere

Romeinse gebouwen. De fundamenten van de tempel

(en andere informatie) kunnen in het Castle Museum

worden bezichtigd.

Onder het Castle Museum, in Castle Park,

bevinden zich twee overblijfselen uit de Romeinse tijd.

Aan de rechterkant van de kinderspeeltuin kunt u

onder de ijzeren grillen een Romeinse draineerbuis

zien [2] dat overtollig water en afvalwater uit de stad

afvoerde onder Duncan’s Gate. Net langs de

muziektent zijn in 1920 twee Romeinse huizen

opgegraven door Sir Mortimer Wheeler [3]. Sommige

muren van één van deze huizen, gebouwd in de 2e

eeuw na Chr, zijn verduidelijkt. Een informatiebord is

hier te vinden.

Romeins theater [4]

Het Romeins theater, wat gedeeltelijk was opgegraven

door de Colchester Archaeological Trust in 1982, kon

oorspronkelijk aan tenminste 3.000 mensen plaats

bieden. Een klein gedeelte van de fundamenten van de

buitenste D-vormige muren zijn behouden gebleven en

kunnen worden bekeken vanaf Maidenburgh Street.

Een voortzetting van deze muur is met gekleurde

stenen op straat geschetst. Verder naar beneden ziet u

de kapel in St Helen’s Lane. De onderste lagen

maakten waarschijnlijk deel uit van de achterste muur

van het theater en zijn in Romeinse tijden hergebruikt

voor een constructie van een christelijke kerk.

De Romeinse stadsmuur
Een van steen gemaakte muur, van 2800m lang, was

rond 65-80 na Chr gebouwd om de stad, na de opstand

van Boudica in 60-61 na Chr, te beschermen. De

fundamenten waren ongeveer 1.2m diep en de muur

was op zijn minst 6m hoog en 2.4m breed. De muur

had zeker zes poorten en 12 tot 24 rechthoekige

wachttorens die gebouwd waren aan de binnenkant

van de muur. Aan de buitenkant van de muur was een

gracht gegraven om een aanval te bemoeilijken. Later

werd aan de binnenkant van de muur een stadswal

gemaakt van aarde en afval van de huizen van mensen,

om deze te doen verstevigen. In Balkerne Gate (naast

het Mercury Theater) ziet u een goed bewaard gedeelte

van deze stadswal achter de stadsmuur.

Goede gedeelten van de muur kunnen worden

bekeken [5] onderaan Castle Park, ten westen van

Duncan’s Gate [6] en vanaf de onderkant van North

Hill tot en met Balkerne Gate [7]. Een ander gedeelte

van de muur kan worden gevolgd langs Vineyard en

Priory Streets (waar u ronde torens kunt zien die werden

toegevoegd aan de Romeinse muur tussen 1382 en

1421). Steek over bij East Hill en u kunt de Romeinse

muur terug volgen naar Duncan’s Gate.

De stadspoorten
Balkerne Gate [7] was oorspronkelijk gebouwd als een

triomfboog op de plek van de westpoort van het

legioenenfort, als hoofdingang naar de nieuwe

Romeinse kolonie. De twee ingangen van de boog

werden later tot vervoerswegen gemaakt door het

plaatsen van bijpassende voetpaden en wachttorens

rond 65-80 na Chr. Hier is een informatiebord te vinden.

Duncan’s Gate [6] is vernoemd naar Dr P M Duncan

die deze poort heeft ontdekt en opgegraven in 1853. De

doorgang is smal, maar breed genoeg voor één kar, en er

was een wachttoren overheen gebouwd. Hier is een

informatiebord te vinden.

De Romeinse kerk [8]

Tijdens opgravingen in de jaren 1970 en 1980, heeft de

Colchester Archaeological Trust onderzoek verricht op

de plek waar een politiebureau gebouwd zou worden.

Deze opgravingen brachten een grote begraafplaats uit

de 4e eeuw voor Chr aan het licht, alsmede de

overblijfselen van een christelijke kerk die was gebouwd

rond 330 na Chr. De absis was toegevoegd rond 330 na

Chr en nieuwe gangpaden volgden kort daarna. De

overblijfselen werden geconsolideerd en geopend voor

het publiek. Hier is een informatiebord te vinden.

Verdere informatie over Roman Colchester kan worden

gevonden in Philip Crummy’s City of Victory: the story of

Colchester’s first Roman town, eerste druk door de Colchester

Archaeological Trust in 1997 en herdrukt in 2002

(www.catuk.org).

Voor meer informatie op het internet, zie

www.colchestermuseums.org.uk en www.visitcolchester.com.
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