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A Beniamin, diens broertie Rufus en Lisa in Romeinse en Bataafse kleren bij Museum Romeins Halder.
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Museum wil met zilntijd meegaan
Museum Romeins Halder, gisteren
geopend,,kan over een tiidje wel
eens aan een andere naam toe zijn.

potten, glaswerlg een pottenbakkersoven en meer, verhuisde de afgelopen tijd van Sint-Michielsgestel naar
de gerer,roveerde schuur op Ftraanwifk

Peter de Bruijn

bij Halder;,,Hier staan we meer in de

Halder/§int-M iehielsgestel

schiinwerpers", zegtMaas.,,Er komen fietsers langs. We hopert dat die
mensen dinsdag ofzondag komen
kijken. Het nieuwe museum is compact, maar wel prachtig geworden."

Stoer stapt Benjamin (u) in zijn blinkend Romeins harnas langs de vitrines. Hijopende deze donderdagmiddag samen met Lisa (ro), Rufus (9) en

gedeputeerde Henri Swinkels Museum Romeins Halder.,,Hoe je Romein wordt? Een kwestie van goed
trainen", zegt Benjamin.,,Het harnas
is zwaar en warm", puft hij even la-

ter.
Lisa (ro) speelt een Romeinse

vrouw.,,Ze hadden hetvroeger niet
gemakkelijk", meent ze.,,Ze moet
een uur eerder opstaan om al die lakens aan te trekken." Hen Maas ís de
opa van Lisa en vriiwilliger bii het

museum in de verbouwde Wederopbouwschuur van Brabants Landschdp. De collectie munten, sieraderl

ting, maar een Bataafs dorpfe met
Romeinse gewoonten. De munten
die hier zif n gevonden, komen waarschijnlil'k van Bataafse handelaren."
Van Beek wil Museum Romeins

Flaldermoderniseren.;,Hetisnu

met onze tijd mee door onder meer
touchscreens en multimediale com-

Opgelucht

- Museumvoorzitter

puterspelletjes in de expositie Leverwerken. Kinderen kunnen bijvoorbeeld virtueel een waterput in elkaar
zetten ofwe brengen'echte' Romeinen in een hologram tot leven."
Van Beek hoopt het museum ook
ooit uit te breiden met een deel
waarin aandacht is voor een andere
periode in deze regio.,,W'e willen in
een nieuw gedeelte het Beleg van
Den Bosch in 16z9 laten zien. Die historische gebeurtenis heeft zich ook
op deze plek afgespeeld. Voor dat
idee hebben we nog wel een schip

Bert van Beek

metgeld nodig."

Museumvoorzitter Bert van Beek is
opgelucht.,,Het is net op tijd klaar",
zegt hij.,,Dezg verzameling laat zien
hoe de Romeinen deze streek hebben
beïnvloed. De mensenuitde regio
kregen bijvoorbeeld te maken met
geld door (vee)handel met de Romeinen. Munten kenden de mensen hier
nog niet."Vrijwel de hele museum-

collectie komt uit de omgeving van
Halder.,,Het dorp was een industrieel centrum met onder meer een pottenbakkerii", legt Van Beek uit.,,Halderwas geen Romeinse nederzet-

:

conservatief', zegthij.,,De collectie
die ooit bij Halder is gevondeq sraar
en l-igt ermooi bij. Maarwe willen
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