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INFORMATIEBULLETIN
Vriendenkring Museum Romeins Halder

Het Informatiebulletin leest u wellicht uitgeprint, maar op
het scherm van uw computer of tablet heeft u de
afbeeldingen in kleur en kunt u het lettertype vergroten.
Maar nu over de inhoud van dit bulletin. In het museum
hebben we sinds het voorjaar een wisselvitrine waarin we
nu de 2de expositie hebben: “bijzondere
aardewerkvondsten uit Halder”. Onze conservator heeft
er een interessant artikel over geschreven, u vindt het op
de volgende bladzijde.

Haanwijk 5B
5271 VG
Sint-Michielsgestel

Openingstijden
Dinsdag: 11.00 -16.00
Zondag: 12.00 -16.00
24-12 en 30-1 zijn we gesloten.

Toegang

De volgende expositie is gepland voor januari en zal gaan
over Magusanus Hercules, de god waaraan de Tempel van
Empel was gewijd.

Bert van Beek heeft een informatief artikel
geschreven over de Bataven, de oorspronkelijke
bevolking in ons gebied in de eerste eeuwen van de
jaartelling. U vindt dit op bladzijde 6.
We vervolgen de serie Romeinse munten. Na het
Romeinse geldstelsel en de valsmunterij is er in de
derde aflevering aandacht voor de "Denarius van
Julius Caesar”.
Aan het einde vindt u nog 2 berichtjes van Raymond
Crielaers. Een berichtje over deelname aan de
Romeinendag in Empel en een van het bezoek van
de nieuwe Gestelse burgemeester.

13 jaar en ouder € 3,00

Een mooie bericht is de opbrengst van de Rabo
ClubSupport actie nl. € 301, dank aan allen die op
ons gestemd hebben.

Groepsrondleiding op

De redactie wenst u weer veel leesplezier.

Kinderen t/m 12 jaar gratis

afspraak € 40,00 (excl.
toegang p.p.).

www.romeinshalder.nl

info@romeinshalder.nl
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Bijzondere aardewerkvondsten uit Halder
Roos Wijnen-Jackson
Op dit moment is er in het museum een kleine expositie van Romeins aardewerk uit de eerste en begin
tweede eeuw. Dit artikel geeft een verdieping bij deze expositie.
De expositie is tot stand gekomen doordat een aantal stukken, die in het museum in Kentalis
tentoongesteld waren, in de nieuwe opstelling geen plek meer hebben gekregen. Deze stukken zijn
echter wel het vermelden en bekijken waard. Niet zozeer vanwege een spectaculair uiterlijk, het zijn
veelal kleine scherven aardewerk, maar vooral vanwege het achterliggende verhaal. Deze expositie laat
vooral zien hoe een klein fragment belangrijke informatie kan geven over de Romeinse nederzetting te
Halder.
De volgende vondsten uit Halder kunt u in de vitrine vinden: Belgisch/Tongers aardewerk, Terra Nigra
Passerwaar, gebronsd aardewerk, gedecoreerde ruwwandige bekers en diverse soorten geverfd
aardewerk. Hier onder zal ik deze aardewerksoorten nader toelichten.

Twee “Belgische” vormen:
Een kommetje en een bol bekertje in dik, grijs aardewerk. Er was lang twijfel over de interpretatie van
deze vondsten. Ze sluiten wat moeizaam aan bij het gangbare Romeinse vormen en bakselspectrum. Een
speurtocht langs gedigitaliseerde collecties van diverse musea heeft uiteindelijk paralellen opgeleverd.
Het bekertje is van het type “Tongerse beker”. Dit type beker valt onder de Belgische waar en wordt
veelal lokaal geproduceerd. Daardoor zijn er veel variaties in grootte, vorm en baksel. De beker komt
zowel in ruwwandige als gladwandige baksels voor, en ook de verdikte rand wordt niet altijd even
duidelijk aangezet. (zie afb. 1,2,3). De productie van deze bekers vond voornamelijk plaats in (en rond)
Tongeren. De datering ligt in de tweede en derde eeuw.

afb. 1

afb. 2

afb. 3

Voor het kommetje geldt eigenlijk een zelfde soort verhaal. Het is een veel gebruikte vorm die in veel
aardewerksoorten en uitvoeringen voorkomt. Dit type kom wordt vaak benoemd als Niederbieber 104, in
België wordt dit type ook wel een Tongerse kom genoemd. De kom uit Halder mist echter de verdikte
rand. Ook bij dit type leverde een digitale zoektocht weer paralellen in andere soorten aardewerk op (zie
afb. 4,5,6). Opvallend is de gelijkenis in vorm met de terra sigillata kom

afb. 4
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Terra Nigra Passer aardewerk
Dit aardewerk is zwart van kleur (Terra Nigra,
zwarte aarde) en hard gebakken, een product van
hoge kwaliteit. De naam Passer aardewerk is
gegeven vanwege cirkeldecoratie op het
aardewerk. Deze cirkels zijn door middel van een
passer in de nog natte klei aangebracht. In de
vitrine liggen de fragmenten van twee kommen.
De vorm van de kommen is een imitatie van een
Terra Sigillata kom, type Dragendorff 29. Deze
Terra Sigillata kom hebben wij in Vitrine 3, nr.1
tentoongesteld.
Waar het aardewerk vandaan komt is nog niet
duidelijk. Aanvankelijk werd gedacht aan Cuijk
omdat hier gelijksoortige kommen gemaakt
werden. Het aardewerk van de Cuijkse productie
komt echter niet overeen met de vondsten uit
Halder1 .

75-150 na Chr. Hiddink dateert in Riethoven
Heesmortel tot begin tweede eeuw7.

Geverfd aardewerk
Geverfd aardewerk behoort tot de Romeinse
tafelwaar. Het omvat bekers, borden, kommen en
kannen. De laatste twee vormen zijn in Nederland
zeldzaam. Het meest voorkomend zijn de bekers.
In de vitrine zijn scherven van verschillende
soorten bekers te bezichtigen. Wat de scherven
vooral laten zien is de variatie in baksel, kleur
(verflaag) en decoratie. Deze combinatie van
baksel, verflaag en decoratie is een aanwijzing
voor de datering en de herkomst van het
aardewerk.
Geverfd aardewerk wordt voor het bakken in een
kleipapje met verfpigmenten gedompeld. Hierdoor
ontstaat de typerende deklaag. In de verf zijn
vaak vingerafdrukken zichtbaar, deze zijn te
herkennen doordat de verf op deze plekken
dunner is aangebracht. (afb. 8). De combinaties
van baksel en verflaag zijn in de literatuur
onderverdeeld in technieken A tot en met F.
Techniek E en F zijn beschilderd aardewerk en
hier niet vertegenwoordigd8.

Het Terra Nigra Passer
aardewerk (afb. 7) is
zeldzaam. Het aantal
vindplaatsen van dit
type aardewerk is
beperkt, er zijn slechts
14 vindplaatsen
bekend in Nederland,
België en Duitsland2 .
afb. 7

Bij mij bekende vindplaatsen in Nederland zijn
Riethoven Heesmortel3 , Leiden Roomburg (in het
kanaal van Corbulo) 4 en Nistelrode5. In Duitsland
is dit aardewerk bekend uit Neuss. Dit aardewerk
werd geproduceerd in Nederland, België, NoordFrankrijk en Engeland. Tot in de tweede eeuw is
het veel geproduceerd in Londen. De decoratie en
ook het baksel van de “London ware of Compass
ware”6, zoals het daar genoemd wordt, wijkt af
van het in Halder gevonden materiaal. Het is
daarom aannemelijk dat ons passer aardewerk uit
zuidelijke richting komt. De datering in Cuijk is

1

Onderzoek in Brabants Depot door Roos Wijnen.

2

Enckevort, Thijssen 2002, 65-66.

3

Hiddink 2013, 58, 146-149.

4

Polak M. / T. de Groot, 2009, 17.

5

Janssen 2007, 260.

6

Zie bakselfoto’s op Potsherd.net atlas of Roman PoRery.

7

Hiddink 2013, 146-149.

Stuart 1977, 20. (A)
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In de eerste eeuw is het aardewerk voornamelijk
afkomstig uit het Rijnland. Het is gemaakt van
witte pijpaarde en heeft vaak een oranjerode en
soms geelbruine verflaag. De bekers zijn met
zand bestrooid waardoor ze een ruw oppervlak
krijgen (techniek A)9.
In de tweede eeuw verdwijnt de rode verflaag om
plaats te maken voor een zwarte verflaag
(techniek B). De zandbestrooiing wordt vervangen
door een bestrooiing van kleikorrels. In de loop
van de tweede eeuw komt ook het rode
aardewerk op met een zwarte deklaag. Dit
aardewerk is voornamelijk afkomstig uit het
beneden Rijngebied, Trier, en uit de Argonnen.
(techniek C). Kenmerkend voor het einde van de
tweede eeuw en de derde eeuw is de
kwaliteitswaar of metaalglanswaar. Dit is zeer
dun, hard gebakken en hoogglanzend aardewerk.
(techniek D)10 .
De decoratie van het aardewerk heeft
voornamelijk als doel om grip te krijgen op de
gladde beker. Deze bekers werden namelijk
gebruikt om wijn uit te drinken, en tijdens de
maaltijd kon men vette handen krijgen. Decoratie
technieken die worden toegepast zijn:
zandbestrooiing, kleikorrelbestrooiing, velden met
arceringen en met een kleipapje opgespoten
figuren, dit noemen we “en barbotine”.
De zandbestrooiing en de kleikorrelbestrooiing
worden aangebracht voordat de beker in de
verfpap gedoopt wordt (zie rode en zwarte scherf
in afb.9).
De
arceringen
worden
opgebracht
in de nog
natte klei
met behulp
van een
verend
spateltje.
afb. 9

Dit spateltje laat men tijdens het draaien op de
draaischijf tegen de pot of beker aan veren
waardoor het kleine, langwerpige deukjes in de
klei maakt (zie afb.8).

9

Een soortgelijk effect wordt bereikt door een
wieltje met streepjespatroon over de natte klei te
trekken. Dit noemen we kerfbandjes.
De techniek “en barbotine” wordt gebruikt om
schubben, bladranken, stipjes, dieren en woorden
op de bekers aan te brengen. (zie afb. 9, gele
scherf)
Het geverfde aardewerk wordt op zeer veel
plaatsen geproduceerd. In het Rijnland
(Duitsland) zijn productieplaatsen gevonden te
Keulen, Xanten en Soller. In Nederland in
Heerlen. Uit deze plaatsen komen de witte
baksels. De rode/oranje baksels zijn veelal
afkomstig uit het beneden Rijngebied, Trier
(Duitsland) en de Argonnen (Noord-Frankrijk)11.

Gebronsd aardewerk
In de vitrine liggen fragmenten van zeker twee
bekers van gebronsd aardewerk, waarschijnlijk
van het type Stuart 301. Een beker is versierd
met van binnenuit uitgedrukte, ronde noppen
(afb. 10). De tweede beker is gedecoreerd met
spitse noppen (afb.11). Bij deze beker zijn de
noppen in
banen over de
beker
verdeeld. De
bekers
zijn gemaakt
van een geligroze baksel
dat afgewerkt
is met een
laagje mica of
goudglimmer.
afb. 10

Het doel van deze afwerking was om de indruk
van een bronzen beker te geven.
Dit type aardewerk werd vervaardigd in Duitsland
in Keulen, en
in Nederland in
Cuijk. In Cuijk
werden bekers
van het in
Halder
aangetroffen
afb. 11

Hiddink 2010, 91.

10

Brink 2012, 29-32.

Hiddink 2010, 91.
www.romeinshalder.nl
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type Stuart 301, bolle bekers met noppen
gefabriceerd12 . Het is niet bekend of de in Halder
gevonden bekers in Cuijk of Keulen gefabriceerd
zijn. De bekers dateren tussen 25-100 na Chr.
maar komen in Keulen nog voor tot het eerste
kwart van de tweede eeuw13 .

Ruwwandige bekers
In de vitrine liggen de fragmenten van minimaal
twee ruwwandige bekers. Een beker is van dun
ruwwandig aardewerk met een zalmkleurige
buitenkant en witte decoratie “en barbotine”.
De decoratie bestaat uit cirkels, stippen en
lancetvormige blaadjes. Langs de bovenrand zijn
blaadjes tussen twee rijen stippen aangebracht.
Op de buik van de beker is een groep van drie
cirkels aangebracht (afb. 12). Een andere scherf
laat een cirkel met stippen en een blad in het
midden zien. Het is niet met zekerheid te zeggen
of deze scherven tot een of tot twee bekers
behoren. Deze bekers werden onder andere
geproduceerd in Hofheim, Neuss en Keulen. Ze
worden vaak aangetroffen in castella 14
(Romeinse legerkampen). De cirkeldecoratie lijkt
vrij uniek te zijn en heeft voornamelijk
overeenkomsten met de productie van geverfde
waar in Heerlen. Een echt soortgelijk exemplaar
ben ik nog niet tegengekomen, maar de decoratie
met drie cirkels is
in Heerlen
gangbaar15 . Eén
ander fragment
met cirkel is
gevonden in
Nijmegen en
beschreven door P.
Stuart16. De
datering ligt tussen
25-80 na Chr17.

Scherven van een tweede beker lijken erg op
geverfd aardewerk. Deze beker is van wit
aardewerk met een fel oranje deklaag. De beker
is gedecoreerd met opgebrachte kleischubben
(afb. 13). Het baksel is te grof om voor het
algemene geverfde aardewerk door te gaan zoals
dat hierboven beschreven is. Opvallend is dat de
magering van grof zand door de verflaag heen
komt. Dit type beker is echter wel gangbaar in
het vormenspectrum van het geverfde aardewerk.
Het is goed
mogelijk dat ook
dit exemplaar in
Heerlen
vervaardigd is18.
De datering aldaar
ligt in het laatste
kwart van de
eerste eeuw,
Flavisch19.
afb. 13

Conclusie:
Welke conclusie kunnen we nu aan het
bovenstaande verbinden? Ten eerste de grote
diversiteit die er in Halder aan Romeins
aardewerk gevonden is. En bij die diversiteit
behoren ook een groot aantal productiecentra
waarmee Halder in verbinding stond zoals
Heerlen, het Rijnland, Trier en Noord Frankrijk.
Een opvallend aspect van de hier besproken
vondsten is dat er een groot aantal vroeg
gedateerde vondsten bij zit, dat wil zeggen, met
een datering in de eerste eeuw, en met name de
Flavische periode. Dit komt in Nederland vrijwel

Afb. 12

12

Stuart 1977, 65. (B)

13

Niemeijer en Thijssen 2014, 99-100.

14

Stuart 1977, 75.(A)

15

Bloemers en Haalebos, 1972, 259-272.

16

Stuart 1977, 75 (A)

17

Stuart 1977, 75.(A)

18

Tichelman en Janssens, 69.

Bloemers en Haalebos, 1972, 259-272.
www.romeinshalder.nl
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alleen voor in de Castella (legerplaatsen) en Vici
(wegdorpen). In de boerennederzettingen, vooral
die op de Zuid-Nederlandse zandgronden, wordt
weinig aardewerk uit de eerste eeuw gevonden20.
Uit deze vondsten kunnen we afleiden dat Halder
ten tijde van de plaatselijke aardewerkproductie

Wat weten we van de Bataven?
Bert van Beek
Bronnen
De belangrijkste algemene bronnen voor dit
artikel zijn de elf bijdragen aan de publicatie De
Bataven, verhalen van een verdwenen volk uit
2004 (verder afgekort als: De Bataven) en de
algemene inleiding in het proefschrift van Stijn
Heeren over Tiel-Passewaaij.21

Waar kwamen ze vandaan?
De Bataven, of Batavieren zoals ze vroeger
werden genoemd, zijn volgens de Romeinse
historicus Tacitus (ca. 56-117) in de laatste helft
van de 1e eeuw voor Chr. vanuit hun stamland
langs de bovenloop van de Weser in het huidige
Hessen, naar het huidige Nederland gekomen en
vestigden zich in het gebied van de grote rivieren.
Ze waren een afsplitsing van de Chatten,
waarmee ze ruzie hadden gekregen. De groep
bestond mogelijk uit enkele tientallen duizenden
personen, dus deze volksverhuizing kan alleen
maar met toestemming van de Romeinen zijn
gegaan. Volgens de meeste historici is de
vermelding van de Insula Batavorum (het
‘’eiland’’ van de Bataven) in de Bello Gallico van
Julius Caesar – zijn verslag van de Gallische
oorlog – later door een kopiist toegevoegd, maar
ze woonden wel al hier in 12 voor Chr. tijdens de
expeditie van Drusus, de stiefzoon van keizer
Augustus, tegen de Germanen.

20

in contact stond met andere aardewerkproductiecentra en reeds in de Flavische periode
(laatste kwart eerste eeuw) een plaats van
betekenis in de regio was.
Literatuur en verantwoording zijn op te vragen bij
de auteur, jmdjackson@hotmail.com

Waarschijnlijk was de militaire kwaliteit van de
Bataven een goede reden voor de Romeinen om
hen in het grensgebied met Germanië te plaatsen
en zo konden de Bataven ook bijdragen aan de
grensverdediging. In het verbond met de Bataven
was vastgelegd dat ze geen belasting hoefden te
betalen, maar dat ze wel hulptroepen moesten
leveren.
Volgens Tacitus was het gebied van de grote
rivieren voor de komst van de Bataven
onbewoond, maar dat is zeer onwaarschijnlijk. Er
moeten hier al bewoners zijn geweest in de
IJzertijd, blijkt uit archeologische vondsten. Dat
zullen Eburonen zijn geweest. En als Caesar
werkelijk ook hier aan de Maas geweest is, kan hij
onmogelijk alle Eburonen hebben uitgeroeid,
zoals hij beweerde. Hoeveel Bataven zich hier
hebben gevestigd, weten we niet. Ook niet hoe
precies hun relatie met de oorspronkelijke
bewoners was. Lauran Toorians formuleerde het
in 2011 tijdens ons symposium (de tekst staat op
onze website)22 als volgt: “Deze Germaanstalige
groep (= de Bataven) vulde in het Rivierengebied
en een deel van Noord-Brabant het
machtsvacuüm dat was ontstaan na de
vernietiging van de Eburonen. De Eburoonse
bevolking die nog aanwezig was, zal nog steeds
Keltisch hebben gesproken en het lijkt erop dat de
Bataven (in strikte zin, dus de nieuwe elite) zich
snel aanpasten aan de taal van hun nieuwe
onderdanen.”

Hiddink 2010, 5-11.

Louis Swinkels (red.), De Bataven, verhalen van een verdwenen volk, Nijmegen/Amsterdam 2004, verschenen ter
gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Museum Het Valkhof.
S^jn Heeren, Romanisering van rurale gemeenschappen in de civitas Batavorum. De casus Tiel-Passewaaij,
Nederlandse Archeologische Rapporten nr. 36, Amsterdam 2009.
21

Halder, hart van Romeins Brabant? 50 jaar archeologie in Halder. (Dit is een link)
www.romeinshalder.nl
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Deze dikke, schotelvormige munten van 5 – 6
gram zijn vermoedelijk vlak voor of tijdens de
opstand van de Eburonen geslagen en volgens
prof. Nico Roymans mogelijk in de omgeving van
Kessel-Lith, waar Rijn en Maas toen samenkwamen. Deze muntsoort is onder andere
teruggevonden in Amby en bij de tempel van
Empel.

Het woongebied van de Eburonen volgens Roymans en
Dijkman met hierin aangegeven enkele plaatsen waar
Eburoonse schatvondsten zijn gedaan. 23 De plaats van
Halder is door mij toegevoegd.

Taal en godsdienst overgenomen van de
Eburonen?
Het is wel merkwaardig dat de bovenliggende
groep, de Bataven, de Keltische taal van de
resten van de Eburonen heeft overgenomen. Nog
merkwaardiger is het dat de Bataven ook de van
oorsprong Keltische God Magusanus hebben
overgenomen. Was er dus wel zo’n groot verschil
tussen de Germaanse Bataven – de nieuwkomers
– en de Keltisch sprekende groep Eburonen die na
de slachting door Caesar waren achtergebleven?
Feit is dat de Eburonen tijdens hun opstand in
54-53 voor Chr. tegen Caesar al hulp hebben
gehad van Germaanse groepen ruiters die ten
oosten van de Rijn woonden. En ook dat de
Eburonen regenboogschoteltjes hebben geslagen
naar Germaans voorbeeld.

Ik vermoed dat er vanaf het begin een goede
verstandhouding is geweest tussen de
nieuwgekomen Bataven en de resten van de
Eburoonse bevolking, onder andere omdat de
Eburonen veel contact met Germanen van de
overkant van de Rijn hebben gehad en mogelijk
zijn de Eburonen zelf oorspronkelijk ook vanaf de
oostkant van de Rijn in het huidige MaasRijngebied terecht gekomen. De Bataven zullen
zich dus hier thuis gevoeld hebben en ik vermoed
dat de Eburoonse rest gewoon opgenomen is in
de groep die we nu de Bataven noemen.
Overigens, het stamgebied van de Bataven in
Hessen aan de Weser, was in de 7e- 6e eeuw voor
Chr. het kerngebied van de Vroege Kelten voordat
ze in de 6e en 5e eeuw uitzwermden richting
Frankrijk en Engeland en in de 4de eeuw gingen
ze zich ook ten zuiden van de Donau vestigen,
dus hoe Germaans waren de Bataven eigenlijk?24
In Empel bevond zich vóór de Romeinse tijd al
een Eburoons openluchtheiligdom uit ongeveer
100 voor Chr. en mogelijk nog ouder25 en de
Bataven hebben daar waarschijnlijk eerst een
klein heiligdom gebouwd en later in de periode
70-96 een grote, stenen tempel in GalloRomeinse stijl (Gallo = Keltisch). Hierin is veel
natuursteen verwerkt, afkomstig uit groeven
gelegen langs de Rijn en de Maas en dat werd dus
per schip aangevoerd. Voor de winning en het
transport van deze stenen was de steun van het
Romeinse leger absoluut noodzakelijk. Deze
tempel werd gewijd aan Magusanus Hercules en
was naar alle waarschijnlijkheid gefinancierd door
de Bataafse elite. Delen van deze tempel van
Empel zijn in de jaren 1989-1992 opgegraven.
Dus hier was sprake van religieuze continuïteit,
passend bij het opgaan van de oudere Eburoonse
samenleving in die van de Bataafse periode.

Rijn-Keltische regenboogschoteltjes.

23

Nico Roymans en Wim Dijkman, De KelAsche goud- en zilverschat van Amby, gemeente Maastricht, Utrecht, 2010.

Jojanne Jiskoot, De Kelten in de IJzer^jd, in Kelten in Nederland? Publica^e bij de gelijknamige tentoonstelling in het
Allard Pierson Museum, Amsterdam 1993.
24

Nico Roymans en Ton Derks, De tempel van Empel: een Hercules-heiligdom in het woongebied van de Bataven, ’sHertogenbosch 1994.
www.romeinshalder.nl
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Hoeveel Bataven waren er eigenlijk en
waar woonden ze?
Prof. Willem Willems (de man van onze oven)
heeft in 1981 berekend dat er vóór de Bataafse
opstand van 69 na Chr. ongeveer 5500 Bataven
permanent in Romeinse militaire dienst waren: 9
cohorten infanteristen, de hulptroepen, van 500
man, een ala of ruitergroep, dus cavalerie, ook
van 500 man (deze cohorten en de ala stonden
onder commando van Bataafse officieren,
afkomstig uit de Bataafse elite) plus nog een
aantal Bataven in de lijfwacht van de keizer en
nog een aantal in andere functies. Op grond
daarvan moet volgens hem de totale Bataafse
bevolking toen zo’n 40.000 personen groot zijn
geweest. En dit betekent dat gemiddeld één of
twee zoons per gezin het leger in gingen en daar
25 jaar dienden. Ook is niet precies bekend hoe
groot het Bataafse gebied was. Prof. Nico
Roymans schatte in 1994 dat de Civitas
Batavorum, het bestuursdistrict van de Bataven,
in het noorden werd begrensd door wat we nu de
Rijn en de Lek noemen, dus langs de Romeinse
grens of Limes, in het oosten liep die ongeveer
van het Duitse Emmerich naar Weert en in het
zuiden ongeveer tot de huidige grens tussen
Nederland en België. In het westen liep de grens
tussen de Bataven en de Cananefaten (vroeger
ook aangeduid als Kanninefaten) ongeveer noordzuid van Houten tot iets ten oosten van Breda.

waarvan wij een kopie in ons museum hebben
staan. Deze steen is vervaardigd in de eerste helft
van de eerste eeuw in opdracht van Flavus, de
opperste magistraat van de Civitas Batavorum.
Met andere woorden: de Bataven waren tot de
Bataafse Opstand in 69 “vrije” bondgenoten van
de Romeinen. Nadat de Opstand neergeslagen
was in het jaar 70 is het toch weer snel tot een
verzoening gekomen en gingen Bataafse jongens
weer het leger in. Deze Bataafse militairen
hebben als veteranen een belangrijke rol gespeeld
in de Romanisering van de Bataafse bevolking.

Wat deden de Bataven nog meer dan
vechten in het Romeinse leger?
Uit archeologisch onderzoek blijkt dat de veeteelt
de belangrijkste vorm van bestaan was. Mensen
en dieren leefden samen onder één dak. Ook in
Halder zullen de bewoners vee gehouden hebben
want ik vermoed dat de plaatselijke handelaren,
de één of twee pottenbakkers die er hier waren
en de ijzerbewerker(s) niet fulltime met hun
nering bezig zijn geweest. Vee zal ook tegen
contant Romeins geld geleverd zijn aan de
Romeinse legerplaatsen langs de Limes.
Natuurlijk zal er voor eigen gebruik graan en
andere gewassen verbouwd zijn, want de grond
was hier niet geschikt voor grootschalige
landbouw zoals in het zuiden van het huidige
België en Noord-Frankrijk. Mogelijk dat er op de
vruchtbare klei in de Betuwe wel voldoende graan
zal zijn verbouwd om een deel daarvan ook aan
het Romeinse leger te verkopen.

Waar zijn de Bataven gebleven?

Lichtblauw: de civitas Batavorum volgens Roymans
(1994), groen: de andere districten van het Romeinse
rijk. Zwarte stippen: votiefinscripties voor Hercules
Magusanus. Vierkanten: aan hem gewijde tempels.

Een bewijs van het zelfbestuur van de Bataven
blijkt uit de tekst van de geloftesteen van Ruimel,
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De oudste inscripties over Bataafse militairen
dateren uit de tijd van keizer Tiberius (14-37) en
de jongste uit de tweede helft van de derde eeuw.
Dr. Ton Derks ziet in De Bataven een verband met
de breuk in de bewoningsgeschiedenis in MiddenNederland. In deze periode werden de tempels
van Empel en Elst verlaten en verwoest (= het
bouwmateriaal werd voor een deel hergebruikt),
werd het bestuurscentrum in Nijmegen verplaatst
richting het Valkhof, kwamen er andere
boerderijvormen op het platteland en dit alles
hing samen met een invasie van nieuwe stammen
uit de Germaanse gebieden aan de andere kant
van de Rijn. Het ging hierbij vooral om de
Franken en vermoedelijk hebben deze de nog
aanwezige Bataven in hun stamverband
opgenomen, zoals de Bataven dat indertijd met
de Eburonen hebben gedaan.
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Artikelenserie Romeinse munten, aflevering 3
Bert van Beek

Denarius van Julius Caesar (100-44 voor Chr.)
Onze denarius van Julius Caesar is in grote aantallen geslagen in ongeveer 49 voor Chr., toen Caesar, rijk
geworden door de oorlogsbuit, terugkwam van de Gallische Oorlog en hij Italië wilde binnenvallen om
daar de macht over te nemen. Die munten had hij nodig om zijn troepen te kunnen betalen. Deze munt
is ongeveer een eeuw in omloop geweest en zo dus ook in Halder terecht gekomen.

Op de voorkant een olifant die een draak verplettert en daaronder de naam CAESAR. De olifant staat
natuurlijk voor de kracht van Julius Caesar. De Romeinen hadden in het verleden kennis gemaakt met de
olifanten van hun belangrijke tegenstander Hannibal, die met zijn leger met veel olifanten vanuit NoordAfrika via Spanje en de Alpen Italië was binnengevallen.
Op de voorkant zit een diepe snee. Die kan opzettelijk aangebracht zijn om te controleren of de
binnenkant ook van goed zilver was.
Op de achterkant de voorwerpen die Caesar gebruikte in zijn functie van hogepriester: van links naar
rechts een offerlepel, een wijwaterkwast, een bijl en de rijkversierde priestermuts. Hiermee liet hij zien
hoe belangrijk hij was. De afbeeldingen zie je vooral goed op een heel gaaf exemplaar uit de collectie van
het Teylers Museum te Haarlem, zie hieronder.
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Bezoek van de nieuwe
burgemeester.

Op vrijdag 4 oktober jl. ontvingen wij de heer Han
Looijen, de nieuwe burgemeester van SintMichielsgestel, in ons museum.
Dit bezoek was bedoeld als een eerste
kennismaking met het museum en met het
bestuur.
Bij deze gelegenheid bood de burgemeester het
museum de 5 draadloze koptelefoons aan,
waarmee het geluid van onze introductiefilm de
overige bezoekers en medewerkers in het
museum niet meer stoort.
Deze koptelefoons hadden we kunnen
aanschaffen met een gemeentelijke
innovatiesubsidie van € 1000.
Het was een zeer prettige kennismaking.
Raymond Crielaers.

Bert van Beek (vz) links en Burg. H.Looijen
rechts.

Tempel van Empel: “Romeinse
brood en spelen”
Raymond Crielaers

Zondag 25 augustus j.l. organiseerde de Stichting
Tempel van Empel een Romeinen-dag op de
plaats waar de tempel lang geleden heeft
gestaan, een weiland naast de A2, pal aan de
Maas.
Er waren vele activiteiten, zoals
gladiatorengevechten, reconstructie en informatie
over de Gallo-Romeinse Tempel, demonstraties
door de Romeinen Legio X Gemina. Voor de
kinderen munten zoeken, knutselen, brood bakken, Romeinse spelletjes en marcheren met de soldaten
van het legioen.
Wij toonden in een grote tent een replica van de pottenbakkersoven, restanten van amforen en gevonden
ijzerwaar. Door het nieuwe spandoek konden bezoekers ons op het uitgestrekte terrein goed vinden en
konden onze medewerkers het tentoongestelde toelichten.
Het was een geslaagde, maar zeer warme dag. Met dank aan de Stichting Tempel van Empel voor de
uitstekende organisatie.
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Rabo ClubSupport 2019
Ook dit jaar heec de Rabobank Hart van de Meierij
weer € 250.000 euro ter beschikking gesteld aan de
verenigingen en s^ch^ngen in hun regio. Alleen die
verenigingen en s^ch^ngen, die bankieren bij de
Rabobank kunnen zich voor deelname aan deze ac^e
aanmelden.
De verdeling van dat bedrag gebeurt aan de hand van
de stemmen, die door leden van de bank uitgebracht
worden. Dit jaar deden 477 s^ch^ngen/verengingen
mee. Als dit bedrag gelijk verdeeld was over de
deelnemers kwam dit op € 524. Maar met de € 301 die
wij ontvangen, zijn wij als kleine organisa^e dik
tevreden. We danken allen die op ons gestemd hebben!

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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