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   Inleiding 	 	 	 		

2017	 is	 het	 jaar	 waarin	 een	 nieuwe	 periode	 aanbreekt	 in	 het	
bestaan	van	ons	museum.	En	dat	in	een	nieuw	gebouw	en	onder	
een	 nieuwe	 naam:	 Museum	 Romeins	 Halder.	 Tegelijk	 met	 dat	
nieuwe	 begin	 hebben	 twee	 medewerkers	 van	 het	 eerste	 uur	
afscheid	 genomen.	 Op	 22	 januari	 j.l.	 werden	 Piet	 Sebregts	 en	
ondergetekende	 feestelijk	 uitgezwaaid	 door	 een	 groot	 aantal	
(oud)medewerkers.	 Piet	 was	 betrokken	 bij	 het	 museum	 vanaf	
2004	en	ikzelf	vanaf	1991.		

Inmiddels	 zijn	 de	 opengevallen	 plaatsen	 door	 anderen	
ingenomen.	 Pien	 Barendregt	 nam	 al	 in	 2016	 de	 funcNe	 van	
penningmeester	 van	 Piet	 Sebregts	 over	 en	 Paul	 van	 Dongen	
volgde	 officieel	 op	 1	 januari	 j.l.	 mij	 op	 als	 voorziQer	 van	 de	
Vriendenkring.	Hij	stelt	zichzelf	voor	op	de	volgende	bladzijde.		

In	dit	BulleNn	zal	de	voorziQer	van	het	museum	u	op	de	hoogte	
brengen	van	de	voortgang	van	de	bouw	en	de	inrichNng	van	het	
nieuwe	 onderkomen	 op	 Haanwijk.	 Een	 bijzonder	 woord	 van	
welkom	is	hier	op	zijn		plaats	voor	Jos	Bertens	uit	Den	Dungen.	Hij	
zal	een	reeks	arNkelen	schrijven	over	onderwerpen	die	te	maken	
hebben	met	Haanwijk	en	omgeving.		

Dit	 BulleNn	 staat	 vrijwel	 geheel	 in	 het	 teken	 van	 het	 nieuwe	
museum.	Zeer	terecht	dus	dat	Anton	van	der	Lee	een	duik	heeW	
genomen	 in	 het	 verleden	 en	 in	 een	 uitvoerig	 rapport	 uit	 de	
doeken	doet	hoe	 	het	ooit	gekomen	 is	 tot	een	museum	over	de	
Romeinse	geschiedenis	van	Halder	in	Sint-Michielsgestel.	Het	gaat	
dus	 over	 de	ontstaansgeschiedenis	 van	het	 oude	museum,	 toen	
nog	Oudheidkundig	Museum	Sint-Michielsgestel	geheten.	Helaas	
is	 dit	 arNkel	 te	 lang	 voor	 het	 bulleNn.	 Het	 heeW	 een	 plaats	
gekregen	op	de	website	in	de	rubriek	“CollecNe”	—>	arNkelen.		

De	archeologie	komt	aan	bod	in	een	drietal	arNkelen.	Een	bericht	
over	 de	 bouw	 van	 een	 oven	 in	 Borger	 naar	 het	 model	 van	 de	
Halderse	oven,	een	arNkel	over	een	Romeins	slot	van	de	hand	van	
Anton	van	er	Lee	en	een	waargebeurd	verhaal	over	een	adelaar	
en	een	dooie	mus	uit	de	Njd	van	het	oude	museum.	

Met	het	schrijven	van	deze	inleiding	is	er	een	einde	gekomen	aan	
een	 lange	 periode	 waarin	 ik	 als	 vrijwilliger	 in	 allerlei	 funcNes	
betrokken	was	bij	het	museum.	Het	was	voor	mij	een	goede	Njd	
en	 ik	 dank	 hierbij	 dan	 ook	 allen	 die	 mij	 in	 die	 periode	 hun	
vertrouwen	en	hun	vriendschap	hebben	geschonken.	

Bart	van	den	Hurk	
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Haanwijk 5 b 
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dinsdag: 11.00-16.00 
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Kinderen t/m 12 jaar gratis 

13 jaar en ouder € 3,00 

groepsrondleiding op 
afspraak € 30,00 (excl. 
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De	verbouwing	van	de	Wederopbouwschuur	
op	het	landgoed	Haanwijk	

Deze	schuur	op	het	boerenerf	bij	het	huis	Haanwijk	is	
in	de	Tweede	Wereldoorlog	verbrand	en	daarna,	
midden	jaren	vijWig,	herbouwd	in	de	sobere,	
funcNonele	sNjl	van	de	wederopbouwperiode.	Na	het	
beëindigen	van	het	boerenbedrijf	aldaar,	verviel	de	
schuur.	Er	kwamen	gaten	in	het	dak	en	enkele	ramen	
sneuvelden.	Er	moest	iets	gebeuren	want	anders	was	
deze	schuur	rijp	voor	de	sloop.	In	de	laatste	jaren	zijn	
veel	van	dit	type	schuren	verdwenen,	waardoor	ze	
zeldzaam	zijn	geworden.	De	huidige	eigenaar,	
Brabants	Landschap,	wilde	daarom	deze	schuur	
behouden	en	ging	nadenken	over	een	nieuwe	funcNe	
voor	dit	gebouw.	Er	waren	al	plannen	voor	een	
museaal	landschapspark	op	Haanwijk	en	omgeving	en	
toen	directeur	Jan	Baan	hoorde	dat	wij	een	nieuw	
onderkomen	nodig	hadden,	heeW	hij	contact	met	ons	
gezocht.	Snel	gingen	wij	op	zijn	fantasNsche	aanbod	in.	

Begin	van	de	verbouwing,	de	isola2e	wordt	aangebracht.	
Op	de	achtergrond	is	de	oude	vloer	verwijderd	voor	de	
aanleg	van	gas,	licht	en	water.	(foto	Bert	van	Beek)		

Reset	Architecture	uit	Den	Bosch	begeleidde	de	
restauraNe	en	ontwierp	het	interieur.	De	verbouwing	
werd	uitgevoerd	door	De	Visser	Bouw	&	Onderhoud,	
eveneens	uit	den	Bosch.	Namens	Brabants	Landschap	
trad	hun	bouwcoördinator	Wessel	Zonneveld	op	als	
opdrachtgever.  
	In	oktober	2016	begon	de	verbouwing	echt.	De	vloer	
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Paul	van	Dongen,	nieuwe		voorziQer	
Vriendenkring.		

Een	aantal	jaren	geleden	bezocht	ik	
het	Oudheidkundig	Museum	in	de	
Jongens	Kapel	van	het		InsNtuut	voor	
Doven	en	raakte	daarbij	onder	de	
indruk	van	de	presentaNe	van	de	
oudheidkundige	vondsten.		

Tot	mijn	grote	verrassing	werd	ik	
enkele	maanden	geleden	uitgenodigd	
om	de	funcNe	van	voorziQer	van	de	
Vriendenkring	van	het	Museum	op	me	
te	nemen.		Na	enkele	oriënterende	
contacten	ben	ik	hier	op	ingegaan	en	
werd	zo	onmiddellijk	betrokken	bij	de		
voorbereidingen	op	de	verhuizing.			

Het	is	fantasNsch	dat	Brabants	
Landschap	het	mogelijk	heeW	
gemaakt	dat	wij	de	wederopbouw-
schuur	als	exposiNeruimte	kunnen	
gaan	gebruiken.	De	verhuizing	en	de	
inrichNng	van	de	exposiNe	wordt	
mogelijk	gemaakt	door	subsidies	van	
de	gemeente,	enkele	andere	
instanNes	en	een	ruime	financiële	
bijdrage	van	de	Vrienden	van	het	
Museum.	

Het	is	duidelijk	dat	we	zonder	alle	
(financiële)	hulp	de	overstap	naar	
Haanwijk	niet	hadden	kunnen	
realiseren	en	daarom	ook	onze	
bijzondere	dank	daarvoor	in	de	hoop	
en	verwachNng	dat	we	deze	
Vriendschappelijke	relaNe	nog	vele	
jaren	met	elkaar	mogen	delen.	

Met	een	bijzonder	woord	van	dank	
aan	onze	oud-voorziQer	Bart	van	den	
Hurk,	die	na	vele	jaren	zijn	funcNe	als	
VoorziQer	inruilt	voor	een	iets	rusNger	
bestaan.	Zijn	bijzondere	en	vooral	
brede	interesse	in	onze	oude	historie	
zal	ongetwijfeld	een	belangrijk	deel	
van	zijn	vrije	Njdsbesteding	blijven	
vormen.		Bart	–	hartelijk	bedankt	!			
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werd	verwijderd	en	er	kwam	een	
nieuwe,	goed	geïsoleerde	vloer	met	
vloerverwarming.	De	dragende,	
houten	construcNe	werd	
gerestaureerd.	De	wanden	werden	
ook	geïsoleerd	en	afgestreken	met	
leem.	Vroeger	keek	je	omhoog	tegen	
de	pannen	van	het	dak.	Dat	oude	dak	
ging	er	af	en	er	kwam	een	nieuw	dak	
op	met	vanzelfsprekend	een	flinke	
isolaNelaag,	waardoor	het	gebouw	
ongeveer	twinNg	cenNmeter	hoger	
werd.	Binnen	bleef	de	oude	sfeer	zo	
goed	als	geheel	behouden		omdat	de	
dragende,	houten	construcNe	in	beeld	
bleef.		

Om	ons	meer	ruimte	te	geven	kwam	
er	een	vide	met	werkplekken,	
waardoor	de	begane	grond	geheel	
voor	de	ontvangst	van	gasten	en	voor	
de	exposiNe	gebruikt	kan	worden.	
Dat	was	nodig	omdat	de	buitenmaten	
van	de	schuur	slechts	15	x	7	meter	
zijn.	

<———	de	bouw	van	de	vide.	

																				

																																		

Op	de	foto	(rechts	volgende	pagina)	heeW	het	nieuwe	hout	de	lichte	kleur	en	het	oude	hout	de	
donkere	kleur.	In	de	achterwand	is	een	nieuw	raam	gemaakt.	Ook	in	het	schuine	dak	boven	de	
werkplekken	kwamen	nieuwe	ramen.	

We	hebben	een	schiQerend	gebouw	gekregen	waar	we	nu	nog	voor	de	inrichNng	moeten	
zorgen.	Ook	daarbij	is	Brabants	Landschap	ons	behulpzaam.	

Bert	van	Beek 

links	volgende	pagina:	de	bouw	van	de	vide	en	rechts:	de	vide.		

foto’s	bij	dit	ar2kel	zijn	van	Bert	van	Beek		
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De	wederopbouwschuur	op	Haanwijk		

Het	Oudheidkundig	Museum	Sint-
Michielsgestel	is	sinds	kort	geves2gd	in	een	
daartoe	verbouwde	wederopbouwschuur	op	
het	landgoed	Haanwijk.	Het	is	een	ideale	
herbestemming	van	deze	schuur,	die	nog	niet	
zo	lang	gelden	op	de	nomina2e	stond	om	
afgebroken	te	worden.	Gelukkig	heeF	
Brabants	Landschap	op	2jd	anders	beslist	en	is	
het	gebouw		behouden	gebleven.		Samen	met	
het	historische	bakhuisje	is	de	schuur	het	enige	
overblijfsel	van	de	agrarische	bijgebouwen	die	
zich	eer2jds	bevonden	op	het	erf		van	de	twee	
boerderijen	die	zijn	aangebouwd	aan	het	
landhuis.	

Wederopbouw	

Tijdens	de	oorlogshandelingen	in	het	begin	en	
vooral	op	het	einde	van	de	tweede	
wereldoorlog	gingen	in	heel	Nederland	
duizenden	boerderijen	in	vlammen	op.	
Teneinde	de	voedselvoorziening	niet	in	gevaar	
te	brengen,	moesten	deze	boerderijen	zo	snel	
mogelijk	weer	herbouwd	worden.	Daartoe	
werd	het	Bureau	Wederopbouw	in	het	leven	
geroepen.	Het	Bureau	Wederopbouw	ging	er	
van	uit	dat	de	verwoeste		boerderijen	het		

beste	herbouwd	konden	worden	in	een	
streekeigen	sNjl.	Dit	kwam	overeen	met	de	
sterke	gehechtheid	aan	de	tradiNe	van	de		
boerenbevolking.		Voor	de	bouw	van	de	
boerderijen	en	schuren	werden	dan	ook	
architecten	uit	de	eigen	streek	aangezocht.	In	
de	Meierij	ging	de	architect	bij	het	ontwerp	uit	
van	de	langgevelboerderij	of	een	combinaNe	
van	langgevel	en	kortgevel,	het	zogenaamde	
overgangstype.	

� 	

Aan	de	voorzijde	heeF	de	schuur	hoge	deeldeuren	
(Foto	Gijs	Sterks)	

De	meeste	architecten	waren	bovendien	
bekend	met	de	bouwsNjl		van	de	DelWse	
School.		Deze	sNjl	was	erg	tradiNonalisNsch,	
werkte	met	oer-Hollandse	rode	baksteen	en	
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ging	uit		van	eenvoud	en	harmonie.	De	tradiNe	
van	de	Nederlandse	plaQelandsbouw	was	voor	
hen	een	inspiraNebron.	Het	ligt	derhalve	voor	
de	hand		dat		de	meeste	architecten	voor	de	
wederopbouw	gezocht	werden	in	de	contreien	
van	de	DelWse	School.	De	boerderijen		die	
door	hen	ontworpen	werden,	munten	vaak	uit	
door	hun	harmonieuze	bouwmassa,	de	
ambachtelijkheid	van	het	metselwerk	en	de	
goede	verhoudingen	van	ramen	en	
deurparNjen	in		de	gevels.		

� 	
Aan	de	achterzijde	zijn	de	deeldeuren	lager	(Foto	Gijs	
Sterks)		

Ook	Haanwijk	heeW	in	de	tweede	wereld-
oorlog,	Njdens	de	bevrijding,		te	lijden	gehad	
van	oorlogshandelingen.	Een	van	de	
aangebouwde	boerderijen,	de	boerderij	aan	
de	laanzijde,	werd	door	brand	ernsNg	
beschadigd	en	de	schuur	bij	de	pachtboerderij		
brandde	geheel	af.	De	deels	afgebrande	
boerderij	werd	na	de	oorlog,	in	de	vroege	
jaren	vijWig,	“in	sNjl”	gerestaureerd	(zie	foto’s)	
en	voor	de	afgebrande	schuur	werd	een	nieuw	
gebouw	neergezet		in	wederopbouwsNjl.		

De	wederopbouwschuur	waarin	het		museum	
is	gevesNgd,	dateert	uit	1955.	Op	het	einde	
van	de	oorlog	werd	er	veel	meer	verwoest	dan	
in	1940.		Het	duurde	derhalve	tot	in	de	jaren	
vijWig		vooraleer	alles	herbouwd	was.	In	de	
tussenNjd	huisde	menig	boerengezin		in	een	
noodwoning	met	een	dito-oplossing	voor	de	
bijgebouwen.	

Dwarsdeelschuur	

Een	schuur	werd	gebruikt	voor	het	opslaan	
van	de	oogst.	Een	schuur	bestond	dan	ook	uit	
een	tasruimte,	waar	het	koren	werd	
opgeslagen	en	een	gedeelte	waar	men	met	de	
hoogkar	naar	binnen	reed	om	het	koren	te	
lossen.		Dit	laatste	gedeelte	werd	de	deel	
genoemd.	De	deel	had	een	vloer	van	
aangestampte	leem.		Op	de	deel	werd	het	
koren	met	de	dorsvlegel	gedorst.	De	deel	werd	
dan	ook	wel	dorsdeel	genoemd.		

� 		

Bij	een	dwarsdeelschuur	ziJen	de	deeldeuren	in	de	
lange	gevel	(Foto	Gijs	Sterks)	

In	de	Meierij		kwamen	twee	typen	schuren	
voor,	de	dwarsdeelschuur	en	de	
langsdeelschuur.		Deze	laatste	schuur	wordt	
ook	wel	Vlaamse	schuur	genoemd.	Bij	een	
dwarsdeelschuur	liggen	de	grote	deeldeuren	
in	de	lange	gevel.		De	deel,	die	zich	vlak	achter	
deze	deuren	bevindt,	ligt	dus	dwars	op		de	
lengterichNng	van	het	gebouw.	Bij	een	
Vlaamse	schuur	bevinden	de	deeldeuren	zich	
in	de	korte	gevel	en	ligt	de	deel	in	de	
lengterichNng.	Een	Vlaamse	schuur	heeW	vaak	
aan	de	beide	korte	zijden	deeldeuren.	De	
volgeladen	hoogkar	kon	aan	de	ene	zijde	door	
de	hoge	deeldeuren	naar	binnen	rijden	om	
vervolgens	leeg	geladen	door	de	lage	
deeldeuren	de	schuur	te	verlaten.	

Rondom	Den	Bosch	en	in	het	gebied	van	Het	
Groene	Woud	kwam	overwegend	de	
dwarsdeelschuur	voor.	Op	het	landgoed	
Haanwijk	hebben	nog	twee	boerderijen	hun	
originele	dwarsdeelschuur.	De	wederopbouw-
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schuur	van	het	museum		is	een	vertaling	
hiervan		in	tradiNonalisNsche	sNjl.	Toch	heeW	
deze	vertaling	een	eigenschap	van	de	Vlaamse	
schuur	overgenomen.	De	schuur	heeW	
namelijk	aan	de	voorzijde	hoge	deel-deuren	
en	aan	de	achterzijde	lage.	

� 	

Bij	een	langsdeelschuur	of	Vlaamse	schuur		ziJen	
de	deeldeuren	in	de	korte	gevel	(Foto	Gijs	Sterks)	

Men	vond	het	klaarblijkelijk	voor	een	moderne		
dwarsdeelschuur	wel	handig	om	met	de	lege	
hoogkar	het	gebouw	aan	de	achterzijde	te	
kunnen	verlaten.	
Jos	Bertens		

Van	een	adelaar	en	een	dode	mus	

Op	Halder	is	een	aanzienlijk	aantal	fibula’s	
gevonden.	Deze	mantelspelden	zijn	in	de	
Oudheid	in	duizelingwekkende	hoeveelheden	
gemaakt	en	er	is	geen	vindplaats	uit	de	
Romeinse	Njd	of	er	zijn	wel	fibula’s	te	
voorschijn	gekomen.	Meestal	zijn	dat	
draadfibula’s.	Ze	zijn,	zoals	het	woord	al	zegt,	
uit	een	enkele	draad	gevormd	en	ze	zijn	in	alle	
opzichten	te		vergelijken	met	onze	
veiligheidsspelden	(aq.	1).		

Naast	de	draadfibula	is	er	de	schijffibula.	Deze	
bestaat	in	haar	simpelste	vorm	uit	een	
bronzen	schijre	waarop	aan	de	achterkant	een	
naaldconstrucNe	is	gemonteerd,	precies	zoals	
dat	het	geval	is	bij	een	moderne	broche.	
Schijffibula’s	hebben	een	dubbele	funcNe:	ze	

zijn	een	sieraad	en	tegelijkerNjd	een	
kledingspeld.		

� 	

aq.	1	Draadfibula	uit	Halder	(Foto	Vincent	Mom)	

Evenals	bij	een	moderne	broche	kan	de	schijf	
van	de	schijffibula	allerlei	vormen	aannemen.	
Het	exemplaar	dat	ik	hier	bespreek	stelt	een	
adelaar	voor	met	de	kop	naar	rechts	(aq.	2).	

� 	

aq.	2		Emailfibula	uit	Halder.	Lengte	35	mm	(Foto	
Vincent	Mom)	
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Het	sieraad	is	vervaardigd	in	een	techniek	die	
met	een	Franse	term	email	cloisonné	wordt	
genoemd,	“afgeschut”	email.	Het	is	een	
interessante	techniek	die	ook	nu	nog	
volop	wordt	toegepast	door	de	edelsmid.	De	
basis	van	de	fibula	bestaat	uit	een	gegoten	
bronzen	plaatje	in	de	vorm	van	een	adelaar.	
Op	de	bovenzijde	van	het	plaatje	geven	
opstaande	randjes	de	contouren	aan	van	de	
kop	en	de	vleugels.	Deze	randjes	zijn	tegelijk	
met	het	basisplaatje	gegoten.	Ze	zijn	bedoeld	
als	schotjes	(cloisons)	tussen	de	verschillende	
kleuren	email	waarmee	kop	en	vleugels	
worden	versierd.	Het	email	bestaat	uit	een	
ondoorzichNg	laagje	glaspasta,	in	ons	
geval	rood	en	groen.	Door	verhiung	versmelt	
het	email	met	de	bronzen	ondergrond.		

Bij	de	kop	van	de	adelaar	is	het	email	
verdwenen.	Daar	is	precies	te	zien	hoe	hij	is	
gemaakt.			

De	adelaar	heeW	het	eeuwenlange	verblijf	in	
de	Halderse	grond	niet	ongeschonden	
doorstaan.	Het	geheel	ziet	er	een	beetje	
verfomfaaid	uit.	Voor	zover	het	email	niet	is	
verdwenen,	heeW	het	zijn	frisse	kleur	verloren.	
Maar	het	blijW	een	bijzondere	vondst	die	onze	
gedachten	gemakkelijk	laat	gaan	naar	het	
meisje	of	de	vrouw	die	dit	sieraad	ooit	heeW	
gedragen,	zo’n	1800	jaren	geleden.	Is	
het	verloren,	of	misschien	weggegooid,	en	zo	
ja	waarom	dan?	Men	kan	er	zich	van	alles	bij	
voorstellen.	

In	de	late	middag	van	dinsdag	16	december	
2012	-	we	waren	al	aan	het	afsluiten	-	kwam	
een	ons	onbekende	man	haasNg	het	(oude)	
museum	ingestapt.	Hij	verkeerde	in	een	staat	
van	euforie	over	twee	vondsten	die	hij	zojuist	
met	zijn	metaaldetector	had	opgepiept.	De	
ene	was	een	munt	van	een	Romeinse	keizer	
die	niet	zo	één	twee	drie	te	determineren	viel.	
Maar	de	andere	vondst	was	inderdaad	iets	
heel	bijzonders!	Een	schijffibula	van	bijzonder	
model	(peltvormig)	met	een	prachNge	
versiering	in	email	cloisonné	(aq.	3).	

Gelukkig	konden	wij	de	man	een	eind	op	weg	
helpen	omtrent	de	aard	van	zijn	vondst	en	
natuurlijk	werd	onze	adelaar	erbij	gehaald.	
Toen	hij	de	overeenkomst	in	techniek	tussen	
twee	fibula’s	zag,	was	zijn	conclusie	kort	en:	
die	fibula	van	mij	hoort	in	dit	museum	thuis.		

� 	

aQ.	3		Emailfibula	uit	de	omgeving	van	kasteel	
Maurick.	(Foto	Bert	van	Beek)	

Ze	is	hier	vlakbij	gevonden	en	ze	sluit	prachNg	
aan	bij	jullie	collecNe.		

Door	deze	spontane	uitspraak	raakten	wij	
onderhand	even	opgewonden	als	de	gulle	
gever.	Anders	valt	het	niet	te	verklaren	dat	we	
de	volgende	dag	tot	de	conclusie	kwamen	dat	
we	wel	erg	weinig	van	deze	persoon	wisten.	
Alleen	dat	hij	pas	sinds	kort	in	de	buurt	
woonde	en	dat	hij	zijn	vondst	had	gedaan	vlak	
bij	Maurik	op	de	eerste	de	beste	dag	dat	hij	in	
zijn	nieuwe	omgeving	met	de	metaaldetector	
aan	de	slag	was	gegaan.	Ook	had	hij	verteld	
dat	hij	de	fibula	wilde	laten	namaken	als	een	
sieraad	voor	zijn	vrouw….	

U	raadt	het	al,	sindsdien	hebben	we	niets	
meer	van	de	man	vernomen.	Kennelijk	heeW	
hij	spijt	gekregen	van	zijn	beloWe.	Ons	valt	te	
verwijten	dat	we	niet	onmiddellijk	het	
formulier	hebben	ingevuld	dat	hoort	bij	een	

www.romeinshalder.nl                                   info@romeinshalder.nl pagina �7

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


voorjaar 2017

dergelijke	vondst	melding.	Gelukkig	had	onze	
voorziQer	nog	wel	de	tegenwoordigheid	van	
geest	gehad	om	enkele	foto’s	te	maken.	Als	
aandenken	aan	deze	gebeurtenis	beziQen	we	
dus	een	foto,	maar	meer	dan	een	dooie	mus	
zou	ik	dat	niet	willen	noemen.	

Bart	van	den	Hurk	

Een	sleutel	van	een	Romeins	schuifslot	
uit	Lith.		

De	Drunense	amateurarcheoloog	Michel	
Bergman	kwam	er	vorig	jaar	bij	mij	mee	
aandragen:	een	klompje	ijzerroest,	
gevonden	langs	de	Maas	bij	Lith,	samen	
met	wat	Romeinse	aardewerkscherven.	
Hij	“kon”	er	niets	mee,	maar	ik	meende	
er	vaag	de	vorm	van	een	Romeinse	
schuifsleutel	in	te	herkennen,	zoals	
aanwezig	in	ons	museum	als	replica.	Ik	
nam	contact	op	met	Hans	Peeters	uit	
Lieshout,	die	aanvankelijk	alleen	zijn	
eigen	detectorvondsten	restaureerde,	
maar	na	verloop	van	Njd	ook	zijn	
collega’s	vakbekwaam	in	dit	opzicht	ging	
bijspringen.	Hij	wilde	eerst	vaststellen	of	
er	nog	voldoende	kern	van	ijzer	over	
gebleven	was	om	een	succesvolle	poging	
tot	restauraNe	te	wagen,	maar	dat	was	
gelukkig	wel	het	geval	en	na	verloop	van	
Njd	kwam	sleutel	dan	ook	gerestaureerd	
bij	me	terug.	

In	ons	InformaNebulleNn	van	september	
2007	wordt	melding	gemaakt	van	de	
replica,	die	toen	is	aangeschaW	als	
schenking	van	de	Vriendenkring.	Ze	werd	
vervaardigd	door	Theo	Andela	en	Simon	
Elmpt.	Ze	gebruikten	daarvoor	messing	
dat	niet	onderhevig	is	aan	de	ernsNge	
corrosie	die	we	zien	bij	de	sleutel	uit	Lith.	
De	prijs	heb	ik	niet	meer	kunnen	
achterhalen;	die	zat	versluierd	in	
meerdere	kosten	die	dat	jaar	door	de	
Vriendenkring	zijn	gedragen.	Maar	voor	
ons	museum	was	de	schenking	van	
onschatbare	waarde	in	het	kader	van	de	
interacNe	tussen	het	museum	en	de	
bezoekers,	vooral	die	van	de	
schoolklassen.	Er	is	al	bijna	Nen	jaar	
enthousiast	“gespeeld”	met	deze	replica,	
waarbij	steeds	weer	bleek	dat	het	
openen	en	sluiten	van	een	Romeins	
schuifslot	toch	wel	enig	inzicht	en	wat	
handigheid	vereist,	ook	al	is	de	
construcNe	zodanig	open	dat	men	zelf	
kan	volgen	hoe	het	werkt.	Het	is	dan	ook	
een	uitdaging	om	het	voor	elkaar	te	
krijgen.	Voor	de	rondleiders	was	het	
alNjd	een	genoegen,	de	bezoekers	ermee	
bezig	te	zien	met	commentaar	en	
aanwijzingen	van	degenen	die	het	
kunstje	al	door	hadden.	

De	replica	van	het	schuifslot	is	een	van	
de	meest	funcNonele	aanwinsten	van	het	
museum	geweest.	Het	toont	bovendien	
nog	eens	aan	hoe	belangrijk	de	rol	van	
de	Vriendenkring	is	in	het	geheel	van	het	
museum.	Uit	de	exploitaNe	zijn	nu	
eenmaal	dit	soort	aankopen	niet	te	
bekosNgen.	Het	zijn	juist	deze	extra’s	die	
het	museum	voor	het	publiek	aantrek-
kelijk	maken.	Met	een	hoogwaardige	
archeologische	collecNe	alleen	lukt	dat	
niet.	

Anton	van	der	Lee	
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De	oven	van	Halder	nagebouwd	in	
Borger	

Zoals	in	het	vorige	BulleNn	werd	gemeld	is	in	
het	najaar	van	2016	in	het	Hunebedcentrum	in	
Borger	een	heteluchtoven	gebouwd	en	
gestookt	met	de	oven	van	Halder	als	
uitgangspunt.	Dat	de	keuze	op	Halder	viel,	was	
te	danken	aan	de	beschrijving	die	broeder	
CelesNnus	in	zijn	“bladerende	boek”	heeW	
nagelaten	en	die	te	zien	is	op	de	web-site:	
www.romeinshalder.nl.	

	Inmiddels	is	het	verslag	van	dit	interessante	
experiment	in	Borger	verschenen.	Op	de	
website:	www.hunebednieuwscafe.nl	is	het	
arNkel	“Aardewerk	bakken	in	een	Romeins	
type	koepeloven”	te	vinden	(geplaatst	
28-11-2016).		Leo	Moonen,	een	van	de	drie	
deelnemers	aan	het	experiment,	laat	stap	voor	
stap	zien	hoe	de	bouw	van	de	oven	in	zijn	
werk	is	gegaan	en	wat	er	daarna	kwam	kijken	
om	hem	succesvol	te	stoken.	Uiteindelijk	kon	
men	zeer	tevreden	zijn	over	de	kwaliteit	van	
het	aardewerk	dat	uit	de	oven	te	voorschijn	
kwam.	

Nadat	ik	het	zeer	boeiende	verslag	van	het	
experiment	op	de	web-site	had	gelezen,	steeg	
mijn	bewondering	voor	de	poQenbakker	uit	
Halder	tot	grote	hoogte.	Zo	beschikten	de	
stokers	in	Borger	bijvoorbeeld	over	moderne	
apparatuur	om	het		temperatuurverloop	in	de	

oven	precies	te	volgen.	Daarbij	moesten	ze	
ervaren	dat	de	vereiste	temperatuur	van	800	
graden	niet	geheel	zonder	hedendaags	
gereedschap	kon	worden	bereikt.				

Zet	daarnaast	de	poQenbakker	uit	Halder:	hij	
moest	louter	en	alleen	afgaan	op	zijn	gevoel	
en	zijn	ervaring.	

Leo	Moonen	en	zijn	ploeg	zijn	van	plan	om	
komende	zomer	een	koepeloven	van	nog	
groter	formaat	te	gaan	stoken.	Wij	wensen	
hen	van	harte	succes.	

Bart	van	den	Hurk				

Afscheid	van	Bart	van	den	Hurk	en	Piet	
Sebregts.	

Op	22	januari	j.l.	hebben	wij	Njdens	de	
nieuwjaarsborrel	voor	de	medewerkers,	
officieel	afscheid	genomen	van	onze	
bestuursleden	Bart	en	Piet.	

Piet	Sebregts	was	sinds	2004	secretaris-
penningmeester	van	zowel	het	museum	als	de	
SNchNng	Vrienden.	Daarnaast	was	hij	op	onze	
vaste	dinsdagen	aanwezig	voor	kleine	
museumklusjes.	Langzamerhand	werd	zijn	
vrouw	NeQy	ook	meer	betrokken	bij	het	
museum	en	de	laatste	jaren	in	de	
Jongenskapel	organiseerde	zij	elke	twee	
maanden	onze	wisseltentoonstellingen	met	
werk	van	hedendaagse	kunstenaars	uit	Sint-
Michielsgestel	en	omgeving.	Wij	hopen	
natuurlijk	dat	Piet	en	NeQy	ook	na	dit	afscheid	
nauw	bij	het	museum	blijven	betrokken.	

Bart	van	den	Hurk	had	al	in	1989	contact	met	
onze	oprichter	Broeder	CelesNnus	Vrenken.	En	
zo	gebeurde	het	dat	hij	in	1990,	vlak	na	zijn	
pensionering,	gevraagd	werd	om	ook	“iets”	
voor	het	museum	te	gaan	betekenen.	Het	
werd	wel	meer	dan	iets.	Hij	werkte	mee	aan	
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het	inrichNngsplan	voor	de	nieuwe	behuizing	
in	de	Jongenskapel	van	toen	nog	het	InsNtuut	
voor	Doven	en	na	het	terugtreden	van	Broeder	
CelesNnus	werd	hij	de	conservator.	Dat	paste	
natuurlijk	uitstekend	bij	zijn	opleiding	als	
Provinciaal	Romeins	archeoloog.	Ook	was	hij	
vlak	daarvoor	gepromoveerd	op	de	
opgravingen		in	Esch	uit	de	Romeinse	Njd.	Bart	
werd	de	vraagbaak	en	het	archeologische	
geweten	van	ons	museum	en	daarnaast	was	
hij	ook	voorziQer	van	de	SNchNng	Vrienden.	
Wij	hopen	natuurlijk	dat	Bart	in	de	toekomst	
bij	het	museum	betrokken	blijW.	Nu	is	hij	dat	in	
ieder	geval	nog	steeds	want	hij	ondersteunt	
ons	bij	de	inrichNng	van	ons	museum	in	de	
Wederopbouwschuur.	

Bart,	Piet	en	NeQy:	nogmaals	hartelijke	dank.	

Bert	van	Beek,	VoorziJer	museum.	

In	memoriam		

Op	28	januari	2017	overleed	Harry	van	
Gerven,	een	man	die	vergroeid	was	met	
Halder.	Hij	was	op	een	speciale	manier	
verbonden	met	de	Romeinse	geschiedenis	van	
Halder.	Ten	eerste	omdat	hij	bij	de	ontdekking	
en	de	opgraving	van	de	poQenbakkersoven	in	
1973	de	rechterhand	was	van	broeder	
CelesNnus.	

� 	

En	ten	tweede	omdat	hij	na	zijn	pensionering	
samen	met	zijn	kompaan	Peer	Vos	het	hele	
interieur	van	het	oude	museum	heeW	
gebouwd.	Een	van	zijn	creaNes,	de	
reconstrucNe	van	de	poQenbakkersoven	op	
ware	grooQe,	is	gelukkig	bewaard	gebleven.	
Deze	is	onlangs	verhuisd	naar	het	nieuwe	
museum	op	Haanwijk	en	heeW	daar	een	
prominente	plaats	gekregen.	Wij	zullen	ons	
Harry	herinneren	als	een	opgewekte,	
hartelijke	man,	een	vakman	van	de	oude	
stempel,	die	wat	zijn	ogen	zagen	met	zijn	
handen	maken	kon.		

Harry,	da	ge	bedankt	zijt…….	

Bart	van	den	Hurk,	namens	alle	
(oud)medewerkers	
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Folder	Vriendenkring.	

Voorheen	werden	er	achterin	het	
NieuwsbulleNn	een	tweetal	aanmeldings-
formulieren	voor	de	Vriendenkring	afgedrukt.	
Er	is	nu	een	folder	ontwikkeld,	die	voortaan	op	
verschillende	plaatsen	(balie,	gemeentehuis,	
bibliotheek	etc.)	beschikbaar	zal	zijn.	
Zowel	bij	de	papieren	als	bij	de	digitale	ediNe	
voegen	we	de	folder	separaat	toe.		
Misschien	kunt	u	hem	eens	doorgegeven	aan	
geïnteresseerden	in	het	museum.		

Papieren	ediNe	van	het	NieuwsbulleNn	
in	kleurendruk.		

Omdat	dit	het	laatste	bulleNn	is	onder	redacNe	
van	Bart	van	den	Hurk,	vond	het	bestuur	van	
de	Vriendenkring	het	een	aardige	geste	om	
deze	in	kleur	af	te	drukken.		

Mocht	u	de	Nieuwsbrief	voortaan	liever	
digitaal	ontvangen,	stuur	dan	een	mailtje	naar	
info@romeinshalder.nl		

EindredacNe	BulleNn:	Bart	van	den	Hurk	

Email:	vandenhurk@planet.nl	

Bankrekening	SNchNng	Vriendenkring	
Oudheidkundig	Museum.		

NL25	RABO	0133	6950	93	

zie	voor	meer	info:	www.romeinshalder.nl	en	
klik	in	het	menu	op	Vriendenkring.		

Bevriende	RelaNes	

Instellingen	en	bedrijven	die	ons	museum	financieel	of	
anderszins	ondersteunen	

Gemeente	St.	Michielsgestel		
5270	GA	St.	Michielsgestel																									
www.sint-michielsgestel.nl	

Koninklijke	Kentalis,		
(voorheen	Doven	InsNtuut)	
5271	GD	St.	Michielsgestel	 	
www.kentalis.nl	

Het	Noordbrabants	Museum		
5211	HT	’s-Hertogenbosch	
www.noordbrabantsmuseum.nl	

Streekfonds	Groene	Woud.	
5298	AH	Liempde	
www.hetgroenewoud.com	

Cornelis	Huygens	Vastgoed	B.V.		
5261	NE	Vught	 	 	 	
www.cornelishuygens.nl	 	 	

Brabants	Landschap	
5076	RE	Haaren	 	 	
www.brabantslandschap.nl	

Lionsclub	‘De	Meierij’	 .	
5271	NH	St.Michielsgestel	
www.lions.nl/?club=de.	meierij.den.dungen	

Rotary	Den	Bosch-West	
5261	EA	Vught	 	 	 	
www.rotarydbwest.nl	 	

RaboBank		Hart	van	de	Meierij					
5491	DC	Sint	Oedenrode	 	
www.rabobank.nl		 	 	

Prins	Bernhard	Cultuurfonds	
5200	MC	‘s-Hertogenbsoch	
www.cultuurfonds.nl/noord-brabant	

BAAC	Onderzoeks-	en	Adviesburo	
5222	BS	’s-Hertogenbosch	
www.baac.nl	

VSB-fonds	
3581	CN		Utrecht	
www.vsbfonds.nl  

 en bedrijven die ons museum  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