
Voorjaar 2019 

Van 4 tot en met 12 mei vindt de zesde editie van 
de Nationale Romeinenweek plaats. Een week die 
volledig in het teken staat van de geschiedenis 
van de Romeinse tijd in Nederland, met dagelijks 
vele tientallen activiteiten en evenementen voor 
jong en oud. Het thema van deze week is “Waar 
zijn de vrouwen?” Zie het programma. 

Het museum doet ook mee met een speciale 
expositie van Romeinse munten met 
vrouwenbeelden. Bert van Beek, numismaticus, 
verzorgde de expositie en schreef er een artikel 
over.  

De votiefsteen, gewijd aan Hercules Magusanus, 
waarvan wij in het museum een replica hebben, 
blijkt ook een interessante achterzijde te hebben. 
U leest er meer over op pagina 5.  

In het najaarsnummer 2018 startten we een 
artikelenreeks over Romeinse munten met een 
aflevering over het geldstelsel. Nu vervolgen we 
met het onderwerp: Valsmunterij.  

In de week na Pasen organiseerden we een dagje 
voor de museummedewerkers naar Castellum 
Hoge Woerd in de Meern. Marlies de Lange 
verhaalt er over.  

En in het laatste artikel, gaat conservator Roos 
Wijnen-Jackson in op de betekenis van het 
aardewerkstempel ADIVTOR voor de plaats van 
Halder in het Romeinse Rijk.  

Weer veel interessants te lezen! 

De redactie wenst u weer veel leesplezier.  

www.romeinshalder.nl info@romeinshalder.nl Pagina  �  1

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.).                  

mailto:info@romeinshalder.nl
https:/www.romeinen.nu/romeinenweek
http://www.romeinshalder.nl


Voorjaar 2019 

Vrouwenbeelden op Romeinse munten 

Bert van Beek 

Dit is de titel van de tijdelijke expositie in onze nieuwe, kleine vitrine ter gelegenheid 
van het thema van de Romeinenweek van 4 t/m 12 mei: Waar zijn de vrouwen?   

In deze vitrine is goed te zien op welke manier afbeeldingen van vrouwen voorkomen 
op Romeinse munten. Het begon met godinnen in het midden van de derde eeuw voor 
Christus met onder andere de afbeelding van de gehelmde stadsgodin Roma. Op de 
zilveren denarius van ongeveer 4 g was Roma ongeveer een eeuw lang de vaste 
voorstelling op de voorkant van deze munt. Er trad in de loop van de tijd wel wat 
verschil in stijl op, zie hieronder. 

Links een denarius uit ca. 185 v. Chr., midden een denarius uit 136 v. Chr. en rechts de 
tweeling Castor en Pollux te paard, de vaste afbeelding op de achterkant van dit type denarius. 

In het algemeen kunnen we zeggen dat de vrouwenbeelden op Romeinse munten in 
vier groepen zijn te verdelen: 

- Godinnen, 

- Personificaties, 

- Keizerinnen en andere vrouwelijke leden van de keizerlijke familie, 

- Attributen die naar vrouwen verwijzen. 

Godinnen 

Behalve Roma komen er veel andere godinnen op de munten voor. In deze expositie is 
ook een afbeelding van de godin Juno te zien, de vrouw van de oppergod Jupiter. Zij 
komt voor op een denarius op naam van Julia Mamaea, overleden in 235. Zij was de 
moeder van keizer Severus Alexander (222-235) en de dochter van Julia Maesa, de 
zuster van keizerin Julia Domna (zie hierna). Juno komt op deze munt voor in haar rol 
van beschermster, vandaar het Latijnse omschrift IVNO CONSERVATRIX (= Juno de 
beschermster). Ze is op de munt vergezeld van een pauw, één van haar vaste 
attributen.  
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Links het portret van Julia Mamaea en rechts de godin Juno met haar pauw. In haar 
rechterhand heeft zij een offerschaal (Latijn: patera). 

Personificaties 

Personificaties worden gebruikt om abstracte begrippen, zoals vrede en veiligheid 
een vorm te geven. Op een antoninianus van tegenkeizer Postumus (260-269) vinden 
we de personificatie van PAX, de Vrede, afgebeeld als een vrouw met in haar 
rechterhand een olijftak, zie de vergroting.  

"  

PAX met een olijftak in haar rechterhand. 

Een antoninianus was oorspronkelijk een dubbele denarius, voor het eerst uitgegeven 
in 214, maar langzamerhand zat er steeds minder zilver in deze muntsoort, waardoor 
het rond 270 eigenlijk om een koperen munt gaat met een dun laagje zilver op de 
buitenkant. De grote muntvondst uit de Essche Stroom bestond uitsluitend uit 
antoniniani, waarvan vele op naam van Postumus. 

Keizerinnen 

Opvallend zijn de portretten van keizerin Julia Domna. Zij was de vrouw van 
Septimius Severus (keizer 193-211) en moeder van keizer Caracalla. Toen Caracalla in 
217 werd vermoord, was haar positie ook onmogelijk geworden en pleegde zij 
zelfmoord. Volgens de reconstructies van Janet Stephens (deze zijn te zien op 
YouTube) moet zij zeer lang, stevig krullend haar gehad hebben, dat minstens tot op 
haar heupen viel en daarvan werd een grote knot gemaakt, waardoor het haar niet 
lager kwam dan tot op haar schouders.  
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Links een beeld van Julia Domna op jonge leeftijd, Glyptotheek München, 
 midden een uitvergroting van haar portret op een antoninianus uit de periode 215-217 

 en rechts een moderne reconstructie van haar kapsel. 

Attributen 

Attributen zijn voorwerpen of dieren die naar een persoon verwijzen. Op sommige 
Romeinse munten staat de hinde als attribuut van de godin Diana en in de 
Middeleeuwen verwijzen bijvoorbeeld de sleutels naar de apostel Petrus. Een mooi 
gebruik van een attribuut op een Romeinse munt is het huifkarretje (Latijn: 
carpentum) van keizerin Livia, de vrouw van Augustus (keizer 27 voor Chr.-14 na Chr.) 
In haar tijd mocht de keizer al wel op een Romeinse munt afgebeeld worden, maar 
een keizerin nog niet. Livia had wel toestemming van de Senaat van Rome gekregen 
om in haar huifkarretje overdag door Rome te rijden. Het overige vervoer met karren 
en rijtuigen diende in de nacht te gebeuren, anders werd het overdag te vol in de 
stad.  Haar zoon Tiberius (keizer 14-37) heeft daarom haar karretje op een messing 
sestertius geplaatst om op die manier naar haar te verwijzen. Omdat Livia door 
Augustus opgenomen was in zijn familie, komt haar naam op deze munt voor als 
Julia: IVLIAE AVGVST. 

  

Tiberius, sestertius met zijn moeders naam en haar huifkarretje, maar zonder haar afbeelding. 
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Deze kleine expositie bestaat uit tien munten uit de periode ca. 185 voor Chr. tot ca. 
265 na Chr. en zestien foto’s, waarvan twee op A4-formaat, te bezichtigen tot 24 
augustus a.s. 

Een blik op de achterkant van 
de votiefsteen van Ruimel 

Roos Wijnen-Jackson 

De votiefsteen van Ruimel is onderdeel 
van de collectie van het Rijksmuseum 
voor Oudheden (RMO) in Leiden. De 
votiefsteen staat hier in de vaste 
opstelling over Nederland in de 
Romeinse tijd.  
Begin januari van dit jaar is de steen van 
zijn plek gehaald in verband met 
schoonmaakwerkzaamheden in het 
museum. Bert van Beek was hier 
gelukkigerwijze getuige van en heeft nu 
voor het eerst de achterkant van de 
steen kunnen bekijken.   

Opvallend is een groot aantal 
beschadigingen. De beschadigingen zijn 
grofweg in drie groepen te verdelen. De 
grote inkepingen aan de onderkant, de 
butsen in het midden en de langwerpige 
sporen op de zijkanten.  

In het artikel van Joop van der Groen (in 
te zien via de website van het museum, 
over de collectie) is te lezen dat de steen 
sinds de vondst in Ruimel in diverse 
handen is geweest en op diverse 
manieren is gebruikt. Zo is de steen 
onder andere ingemetseld geweest in 
een huis in Deventer. Sinds de vondst in 
1679 en de aankoop in 1857 door het 
RMO heeft de steen heel wat 
omzwervingen gemaakt. De schade aan 
de steen kan dus op meerdere 
momenten ontstaan zijn.  

De langwerpige sporen op de zijkanten 
(oranje pijlen) lijken erg op slijpsporen 
van bijvoorbeeld messen en ander 
metalen gereedschap. Ook de grote 
inkepingen (blauwe pijlen) aan de 
onderkant kunnen daarop wijzen.  

De butsen op het middengedeelte 
(groene pijl) kan ik niet verklaren; ook is 
er een hoek afgebroken. Wellicht zijn 
deze beschadigingen ontstaan bij het 
inmetselen van de steen in het huis in 
Deventer of al voordat de steen in 
Ruimel gevonden werd.  

Bert, die de steen heeft kunnen 
bekijken, vermoedt dat de uithollingen 
veroorzaakt kunnen zijn door het slijpen 
van gereedschap toen deze steen in de 
boerderij te Ruimel lag. De steen moet 
dus met de tekstzijde naar beneden 
hebben gelegen en daarom is die 
belangrijke zijde zo mooi gaaf gebleven. 
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Artikelenserie Romeinse 
Munten  

Bert van Beek  

In het Nieuwsbulletin najaar 2018 
startten we de serie over Romeinse 
munten met een uitleg over het 
Geldstelsel.  Nu de 2de aflevering  over 
de Valsmunterij.  

Aflevering 2. Valsmunterij  
De gouden aureus en de zilveren 
denarius ontleenden hun waarde in het 
betalingsverkeer aan de hoeveelheid 
edelmetaal in de munt. De muntplaatjes 
werden voor het slaan op het juiste 
gewicht gebracht, dus grotere plaatjes 
waren niet zwaarder dan kleinere. Als je 
dus een stukje goud van de aureus of 
een stukje zilver van de denarius 
afknipte (men noemde dat snoeien) was 
je dus eigenlijk met valsmunterij bezig.  

Bij sommige munten was het snoeien 
wel heel simpel. Je hoefde alleen maar 
langs de parelrand te knippen en de 
munt bleef er op het eerste gezicht gaaf 
uitzien, alleen het gewicht was te laag 
geworden, zie bij afbeelding 1:  

 

"  

afb.1  Denarius op naam van keizerin 
Plautilla, vrouw van Caracalla, die haar in 
211 liet vermoorden.   

Oplichters gingen vaak een stap verder 
en knipten ook een deel van de tekst 
weg, zie afbeelding 2.  

"  

afb.2  Denarius op naam van Caracalla als 
kind,  geslagen in de periode 195-198. Hij 
was toen 7 tot 10 jr. oud.  

Beroepsvervalsers gingen veel verder. 
Onderstaande munt had een koperen 
kern, waaromheen een dun laagje zilver 
was aangebracht. Dat viel pas op toen er 
een stukje van de munt ( boven aan de 
foto) afbrak, zie afbeelding 3 en 4. Bij 
afb. 4 kijk je tegen de zijkant van de 
munt aan. Deze munt is in het officiële 
munthuis van de keizer zo gemaakt, 
waarschijnlijk in opdracht van de keizer 
zelf om zijn eigen soldaten op te lichten.  

"  

afb.3  Keizer Augustus (27 v. Chr-14 na 
Chr.), denarius uit het jaar 18 v. Chr., 
geslagen in Spanje.  
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Deze vorm van valsmunterij is al heel 
oud. Het publiek kon zich hiertegen 
wapenen door een grote kras in de munt 
te maken, waardoor de kern van de 
munt zichtbaar werd, zie afbeelding 5.  

Iemand die er zeker van wilde zijn dat 
deze munt goed was, heeft linksboven 
een winkelhaak getrokken in de munt. 
Deze valsemunterstruc was dus al rond 
50 voor Chr. bekend. Deze munt was 
gelukkig goed: ook de binnenkant was 
van zilver.  

"  

afb.4 Zijaanzicht van de valse denarius. De 
koperen kern begint al groen uit te slaan.  

afb.5  De bekende denarius van Julius 
Caesar met op de andere kant de olifant.  

"  

(de in dit artikel afgebeelde munten 
bevinden zich niet in onze 
museumcollectie). 

TRIP VAN VRIJWILLIGERS 
NAAR CASTELLUM HOGE 
WOERD 

Marlies de Lange 

Woensdag 17 april vertrokken we met 15 
vrijwilligers in 4 auto’s naar Castellum 
Hoge Woerd in de Meern. Rond 10.30 
uur arriveerde iedereen en werden we 
ontvangen met koffie en thee. Voor de 
meesten van ons was het nieuw en we 
keken vol verbazing en bewondering 
rond. Alles was heel licht en ruimtelijk. 
En we waren heel benieuwd naar wat we 
te horen en te zien zouden krijgen. 

Tegen 11.00u meldde de rondleider zich. 
Hij begon zijn verhaal bij het kleine 
model van hét grote schip -de Meern 1- 
dat daar in de hal staat. Het is het 
kroonjuweel van Museum Hoge Woerd 
en werd in 2003 opgegraven in de 
Leidsche Rijn.  

De rondleider vertelde dat hij, geboren 
en getogen in de Meern, erg betrokken 
was bij alles wat met de Romeinen in die 
streek te maken had en vroeg ons om 
hem te waarschuwen als hij over-
enthousiast werd! Dat hebben we niet 
gedaan want we hingen aan zijn lippen. 

Na de uitleg bij het schaalmodel kwam 
het grote schip nog beter tot zijn recht:
35 bij 5 meter! Heel indrukwekkend was 
wat hij vertelde over het drogen en 
conserveren van het hout en dat men 
daar een paar jaar mee bezig was 
geweest. De kennis hierover vordert met 
rasse schreden. Zo heeft men met de 
dendrochronologische methode kunnen 
vaststellen dat het schip gebouwd is met 
hout van 3 bomen en dankzij repararties 
dat het wel 50 jaar dienst heeft gedaan. 

Hierna bekeken we in de hal een 
kunstwerk waarin 2 periodes elkaar 
ontmoeten. 2 vrouwen in Romeinse 
kleding, die heel voorzichtig een 
propeller aanraken.  
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Deze is misvormd bij het neerstorten 
van een Duitse Juncker 88 tijdens de 2e 
Wereldoorlog. De vrouwen waren zo 
levensecht, dat je er van schrok. Ik zag 
hierin de overeenkomst tussen het 
Castellum uit de Romeinse tijd en de 
nieuwbouwwijk Leidse Rijn. 

Aan het slot van de rondleiding heeft de 
gids ons een tour door het museum 
laten lopen, buiten en binnen.  

Er was zoveel te zien, dat we na de 
lunch nog wel een uurtje nodig hadden 
om de voorwerpen en beelden rustig te 
bekijken.  

En zo kwamen we elkaar weer tegen bij 
het gedeelte waar je de geschiedenis 
interactief kon beleven. Wat voor veel 
hilariteit zorgde was een scherm met 
een vrouwenfiguur, levensgroot. Als je er 
vóór stond verscheen jouw gezicht op 
haar afbeelding. Bewoog je je armen 
dan deed ze mee.  

Enkelen uit onze groep waren zo creatief 
in allerlei standjes dat ze er een 
complete voorstelling van maakten. Een 
ludiek slot van een verhelderend en 
leerzaam uitstapje.  

Het brengt zo’n groep ook meer bij 
elkaar en dat is goed. Want wij trekken 
de kar toch met z’n allen. 

Welkom terug ADIVTOR, 
meer zicht op deze 
aardewerkstempels uit 
Halder. 

Roos Wijnen-Jackson 

In 1986 schrijft J.E. Bogaers het artikel 
“Afscheid van ADIVTOR (als 
pottenbakker te Halder)”. Voorheen was 
door W.J.H. Willems (die als eerste de 
oven onderzocht heeft) aangenomen dat 

ADIVTOR de pottenbakker van Halder 
was. Twee fragmenten van wrijfschalen 
met dit stempel waren immers gevonden 
in de laatste opvulling van de oven. Een 
derde fragment heeft echter een ander 
stempel van TALICCIUS F. Deze 
bewering, die later door Willems is 
teruggenomen, is echter een eigen leven 
gaan leiden. Bij lezingen over de oven 
krijg ik er nog steeds vragen over. 
Daarom leek het mij een goed idee om 
deze pottenbakker eens nader te 
belichten.  

Bogaers sluit ADIVTOR uit als 
pottenbakker van Halder op basis van 
drie goede argumenten.  
Ten eerste, er zijn geen misbaksels van 
wrijfschalen met dit stempel gevonden.  
Ten tweede, er zijn zeker 9 en wellicht 
21 verschillende stempels met de naam 
ADIVTOR uit de Romeinse tijd, verspreid 
van Noord-Frankrijk, via België naar 
Zuidwest-Engeland. Dit kunnen 
verschillende pottenbakkers geweest 
zijn. Stempels die identiek zijn aan die 
van Halder zijn in gelijke of grotere 
aantallen gevonden in  
Kesteren-Opheusden, Heerlen, 
Maastricht, Tongeren, Roclenge-sur-
Geer, Heure-le-Romain, Jupille,  Darion, 
Braives, Saint-Georges, Clavier-Vervoz,  
Luttre, Elewijt, Tienen, Pont-sur-Sambre, 
Amay-en-Bavay. Deze stempels zijn dus 
zeker niet uniek voor Halder. 
Ten derde: In Amay (regio Bavay) zijn in 
1959 drie pottenbakkersovens 
opgegraven met daarin fragmenten van 
wrijfschalen met de stempels ADIVTOR 
en SVNREbVS. In het opgravingsverslag 
wordt de conclusie getrokken dat deze 
pottenbakkers in Amay gewerkt 
hebben . 1

Daaraan wil ik toevoegen dat de vorm 
van de wrijfschalen met het stempel 
ADIVTOR inmiddels te boek staat als het 
type Bavay, met de typerende haakrand. 
Het pottenbakkersatelier van ADIVTOR is 

 Bogaers 1986, p. 187. 1
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hoogstwaarschijnlijk gevestigd in de 
regio Bavay, vermoedelijk in het plaatsje 
Amay, Noord-Frankrijk .  2

Waarom dan nu een welkom terug voor 
ADIVTOR? Omdat deze stempels, net als 
alle andere pottenbakkersstempels 
gevonden te Halder (en dat zijn er nogal 
wat) van belang zijn om de plaats van 
Halder in het Romeinse Rijk te begrijpen. 
De stempels verwijzen niet alleen naar 
langeafstandshandel maar ook naar 
sociale en economische netwerken waar 
plaatsen en handelsroutes deel van uit 
maken.  

De verspreiding van goederen en 
contacten ging via het Romeinse 
wegennet. Dit wegennet bestond uit 
zowel waterwegen als landwegen. Om 
van de regio Bavay naar Halder te 
komen waren er diverse routes. Eén 
route, bekend als de route van Mennen, 
is vooralsnog speculatief.  

De eerste mogelijkheid, die ook blijkt uit 
de verspreiding van de stempels van 
ADIVTOR, gaat over land vanaf Amay-
en-Bavay naar Tongeren, over Maastricht 
en dan langs of via de Maas naar 
Nijmegen, Cuijk en Halder. (zie figuur 1: 
groene lijn) Een variant hierop gaat 
vanaf Tongeren door naar Heerlen en 
dan noordwaarts om bij Xanten aan te  
sluiten op de Limesweg (zie figuur 1: 
rode lijn). Een derde mogelijkheid gaat  
via Keulen en volgt dan de Limesweg 
naar Nijmegen (langs de Rijn) (zie figuur 
1; zwarte lijn). Het laatste  stuk naar 
Halder kan zowel over land als via het 
water zijn gebeurd. We gaan ervan uit 
dat de Dommel en de Essche stroom 
vanaf de Maas tot voorbij Halder 
bevaarbaar waren . 3

De geograaf Jan Mennen beargu-
menteert in een artikel in het 
Noordbrabants Historisch Jaarboek” , 4

een route die hij de Romeinse 
Kempenweg noemt (figuur 1: blauwe 
lijn). Deze route begint bij Tongeren en 
gaat rechtstreeks noordwaarts door het 
Dommelgebied, via Hoogeloon en Halder 
naar Empel en uiteindelijk Rossum. Van 
deze weg is een deel bij Tongeren 
aangetroffen maar in Nederland zijn er 
nog geen andere aanwijzingen anders 
dan dat een aantal belangrijke 
nederzettingen op één lijn op het 
dekzandplateau lijken te liggen 
(gestippelde lijn op figuur 1).  

Als we de stempels van ADIVTOR volgen 
dan is een route via Tongeren, 
Maastricht, Cuijk, Nijmegen (figuur 
1:groene lijn) het meest aannemelijk. 
Dit is ook één van de oudste Romeinse 
wegen in onze regio, en de meest 
directe, bekende route. 

Wat zegt deze informatie nu over de 
plaats van Halder in het Romeinse Rijk? 
Ten eerste, en meest voordehand 
liggend, dat Halder in contact stond met 
handelaren die vanuit Tongeren verder 
noordwaarts trokken. Voor Amay is 
Tongeren het meest dichtbij zijnde 
handelscentrum. De productie van 
ADIVTOR (die hoogstwaarschijnlijk in 
Amay plaatsvond) werd naar Tongeren 
gebracht en vanaf daar verder 
verhandeld, onder andere naar 
Maastricht, Heerlen, Halder en Kesteren-
Opheusden.  

Ten tweede bevestigt dit de mogelijke 
invloed van Belgische 
pottenbakkerscentra op de 
pottenbakker(s) in Halder. Namelijk, 
zoals Barbara Borgers al opmerkte bij 
het onderzoek naar de 
aardewerkproductie van Halder, de 
productie van Belgische waar in Amay en 
de regio Bavay, vertoont sterke over-
eenkomsten met die van Halder.  

 VIOE- RAPPORTEN 01 p. 24,25. En Hiddink 2010. 2

 Casestudie “De Romeinen in het groene woud”3

 Noordbrabants Historisch Jaarboek deel 20, 2003.4

www.romeinshalder.nl info@romeinshalder.nl Pagina  �  9

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


Voorjaar 2019 

Afb. 1  naar M. Beumer en R. Wijnen en E.J. Ponten. Verspreiding van het stempel ADIVTOR 
dat gelijk is aan het type dat in Halder gevonden is (rode stippen). Afgezet tegen het Romeinse 
wegennetwerk in Nederland en België (blauwe, groene, rode en zwarte lijnen). 

1.Halder, 2. Kesteren-Opheusden, 3. Heerlen, 4. Maastricht, 5. Tongeren, 6. Roclenge-sur-
Geer, 7. Heure-le-Romain, 8. Jupille, 9. Darion, 10. Braives, 11. Saint-Georges, 12. Cavier-
Vervoz, 13. Luttre, 14. Elewijt, 15. Bavay, 16. Amay, 17. Tienen. In blauw: Cuijk. 

Het vormenrepertoire van de Belgische waar 
dat in deze regio werd geproduceerd, vinden 
we ook in Halder, evenals het type oven dat 
werd gebruikt . 5

Halder viel als nederzetting waarschijn-
lijk onder de invloed van de Belgische 
Civitas Tungrorum . Dit wordt tevens 6

betoogd door Roymans in de publicatie 
over de Villa van Hoogeloon. De villa 
viel, net als Halder, onder de Civitas 
Tungrorum, en dus ook onder de 
culturele en bestuurlijke invloedssfeer 
daarvan. Gezien de huidige stand van 

onderzoek was ADIVTOR werkzaam in de 
civitas Nerviorum , waarvan Bavay in de 7

eerste eeuw na Christus de hoofdplaats 
was.  Ook dit is een indicatie voor de 
uitgestrektheid van het Halderse 
handelsnetwerk. 

Maar wie was de Halderse pottenbakker 
dan wel? Die vraag is nog niet 
beantwoord en dat is ook niet zo 
makkelijk. Het aardewerk van Halder is 
namelijk niet gestempeld. Er staat geen 
naam op.  

 Clerbaut 2010.5

 CIVITAS: Romeins administratief district, Tungrorum: Tongeren, het district Tongeren dus. 6

 District van de Nervii7
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Gezien de kennis van nu, zijn er twee 
scenario’s te bedenken. Ten eerste is het 
mogelijk, dat pottenbakkers uit de regio 
Bavay of uit andere naderbij gelegen 
vici,  deze kant zijn opgekomen omdat 
er in het noorden vraag was naar 
geschoolde pottenbakkers. In Tienen, 
België, is aangetoond aan de hand van 
pottenbakkerstempels, productie-
plaatsen en baksels, dat pottenbakkers 
van Aoste naar Noord-Gallië trokken . 8

Dit soort arbeidsmigratie kan natuurlijk 
op meer plaatsen zijn voorgekomen. Het 
Romeinse wegennetwerk maakte dit 
mogelijk.  

Een andere optie is dat pottenbakkers 
van hier (Halder) het vak elders gingen 
leren. Wellicht hebben we in Halder met 
zo iemand te maken. Een aanwijzing 
daarvoor zijn de inheemse invloeden op 
het Halderse aardewerk en de 
handgevormde pot op de bodem van de 
eerste oven. Kan het zijn dat iemand uit 
Halder het vak elders geleerd heeft? Als 
antwoord op deze vraag wil ik graag 
opmerken dat ik in Cuijk Belgische waar 
heb aangetroffen die veel op die van 
Halder lijkt. De gelijkenis is zo groot dat 
ik aanvankelijk dacht dat het Halders 
aardewerk was, alleen was de klei wit en 
niet rood zoals in Halder. Kan dit 
dezelfde pottenbakker zijn geweest of 
heeft onze pottenbakker het vak geleerd 
in Cuijk?  

Cuijk was een behoorlijk handelscentrum 
waar ook aardewerkproductie 
plaatsvond. Bovendien ligt Cuijk aan de 
bekende weg naar Tongeren (zie figuur 1 
groene lijn, blauwe stip). Een connectie 
met Cuijk als kenniscentrum van 
aardewerkproductie is aannemelijk.  

Dan terugkomend op het begin, de titel, 
“Welkom terug ADIVTOR”. ADIVTOR zelf 
had niets met de aardewerk productie in 
Halder te maken, maar dankzij de 
stempels en het aardewerkonderzoek 
van de afgelopen jaren hebben we wel 
een beeld gekregen van waar de kennis 

vandaan kan zijn gekomen. Via het 
wegennetwerk, dat ook een handels-
netwerk was, kon ook kennis worden 
“vervoerd”.  

Waarschijnlijk is vanuit de reeds 
geromaniseerde civitates, Nerviorum en 
Tungrorum, de kennis van de Romeinse 
cultuur uitgerold over de meer noordelijk 
gelegen plaatsen. De stempels op 
aardewerk dat langs deze route 
gevonden wordt laat deze migratie van 
kennis en goederen zien.  

Literatuur:  

Beumer, M., 'Romeins verkeer', in: 
Gelders erfgoed 2012-2 (2-4). 

Bogears, J.E., 1986, Afscheid van 
ADIVTOR (als pottenbakker van Halder).  

Clerbaut, T., 2010, Een inleiding tot de 
Gallo-Romeinse pottenbakkersovens in 
Gallia Belgica en Germania Inferior: 
Inventaris, spreiding en morfologie. 
Onuitgegeven masterscriptie Universiteit 
Gent, Gent (vindbaar op internet!). 

Deru, 1996, La céramique Belge dans le 
nord de la Gaule. Caractérisation, 
chronologie, phénomènes culturels et 
économiques, Louvain-la-Neuve 
(Publications d’Histoire de l’Art et 
d’Archéologie de l’Université Catholique 
de Louvain, 89. 

Roymans, N. Derks, T., Hiddink, H. 2015, 
The Roman Villa of Hoogeloon and the 
Archaeology of the Periphery, 
Amsterdam University Press. 

Van Es, W.A., 1972, De Romeinen in 
Nederland, Fibula van Dishoeck, 
Bussum. 

Willems, S. 2005, VIOE-Rapporten 01, 
Roman Pottery in the Tongeren 
Reference Collection. 

Willems, W.J.H., 1977, A Roman kiln at 
Halder. (website). 
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Hoe functioneert het 
Museum?  
In het vorige Nieuwsbulletin meldde Bert 
van Beek in het artikel over 25 jaar 
Oudheidkundig Museum dat er al veel 
mensen op bezoek waren geweest. Nu 
we een vol jaar gedraaid hebben, zijn er 
cijfers beschikbaar. In 2018 hebben we 
totaal 2557 bezoekers gehad.  

Een deel van deze bezoekers kwam in 
groepen en op afspraak en werd door 
ons rondgeleid in het museum. Te 
denken valt aan families, vriendenuitjes, 
medewerkersdagen, bedrijfsuitjes etc.  

Ook de basisscholen krijgen steeds meer 
belangstelling voor het museum, in het 
afgelopen najaar ontvingen we 14 
klassen. Waaronder zelfs 2 groepen met 
5-7 jarigen.  

De provincie heeft een Erfgoedproject -
Museum Schatjes - waardoor jaarlijks 
50.000 leerlingen uit groep 5 t/m 8 in 
klassenverband gratis een van de 
Brabantse musea kunnen bezoeken. 

Voor ons museum een extra 
mogelijkheid om aan de weg te 
timmeren.  

"  

COLOFON 

Secretariaat:  
Eikenlaan 23 
5271 RR 
Sint-Michielsgestel  

Bankrekening Stichting Vriendenkring 
Oudheidkundig Museum 

NL25 RABO 0133 6950 93 

Eindredactie en vormgeving: Pien 
Barendregt en Netty Sebregts 
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