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Nieuws vanuit het museum
Het gaat goed met ons museum. We hebben een nieuwe
kaart en een nieuwe plattegrond, zie p. 2 en we werken
verder aan de digitalisering van de collectie. Ook zijn er
weer nieuwe medewerkers, die we, zoals gebruikelijk, zelf
opleiden, met onder andere onderwerpen over de
Romeinse munten en glas. De inhoud van mijn presentatie
over de munten staat op onze website: ga in het menu van
onze startpagina naar <collectie>, klik dan op <gevonden
munten> en dan op de afbeelding die verschijnt en zie
voor het glas op p. 5.

13 jaar en ouder € 3,00

Er is eigenlijk maar één zaak die niet goed gaat: het aantal
bezoekers. En daar draait het nu juist om in een museum.
Eerst kwam dat door de lockdown van 1 januari tot 13 juni
en daarna was er weinig bezoek. We hebben nu zelfs
besloten om tot 1 januari a.s. op de dinsdagen het
museum alleen open te stellen voor groepen op afspraak,
want voor individuele bezoekers ‘loont’ het helaas niet
meer om open te zijn en bovendien beschermen we zo
onze oudere medewerkers beter tegen het coronavirus.

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

Met dit bulletin en met onze website kunnen we gelukkig
nog steeds contact met u onderhouden, maar wij hopen
vooral u binnenkort weer in ons museum te kunnen zien.

Zondag: 12.00 -16.00

Toegang
Kinderen t/m 12 jaar
gratis

Bert van Beek, voorzitter museum.
www.romeinshalder.nl
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Nieuwe kaarten

door Jan Veenman

Overzichtsfoto van de nieuwe opstelling.

Nederland in de Romeinse Tijd en
vondsten in Halder
Geen bezoekers, al bijna een jaar lang niet,
maar de vrijwilligers van het Museum
Romeins Halder zijn toch actief gebleven!
Elke dinsdag zijn er wel een paar mensen
druk met het archief: vondsten en
documenten bestuderen, ordenen,
digitaliseren en toegankelijk maken.
Als beginnend vrijwilliger ga je ook zo nu en
dan eens een kijkje nemen, om wat beter
thuis te raken in de expositie. Alle tijd om
eens goed naar de presentatie van de
tentoonstelling te kijken en als grafisch
ontwerper kijk je niet alleen naar het wat,
www.romeinshalder.nl

maar ook naar het hoe. Je stelt jezelf
regelmatig de vraag: “wat zie ik, is het
begrijpelijk wat er gepresenteerd wordt?” en
“vallen voor de bezoekers de stukjes op de
goede plaats?” Het antwoord daarop is
natuurlijk ook afhankelijk wie je als
doelgroep voor ogen hebt.
Een museum als het onze heeft veel
doelgroepen, van de wetenschappelijk
archeoloog via de geïnteresseerde leek tot
de middelbare scholier die een verplicht
rondje in het museum moet maken... ook
hierover raak je op zo’n dinsdag dan met
elkaar in gesprek. Dat zijn leuke gesprekken
en leveren over en weer stof tot nadenken.
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Er werd een keer gezegd: vroeger hadden we
een kaart waarop we de plaats van Halder in
de Romeinse tijd konden uitleggen. Die kaart
was te groot om mee te verhuizen naar
Halder; er was nog wel een foto waar die
opstond.
Een andere vraag die in deze gesprekken
concreter werd, ging over de vindplaatsen. In
een vitrine lag de sitemap van Broeder
Celestinus; voor de archeoloog heel
interessant, maar voor de leek toch wat

moeilijk leesbaar; die vindplaatsen zijn wel
de ontstaansreden van het museum...
Dus, hoe beantwoorden we de vragen:
• Wat was de situatie van het Romeinse Rijk
in begin van de jaartelling en wat was de
plaats van Halder in dit geheel?
• Hoe zit dat met de vondsten in de jaren ‘60
en ‘70 van de vorige eeuw.
• Waar en wat is er toen zoal ontdekt en wat
betekent dat?

Nederland in de Romeinse tijd. Deze kaart is, verticaal tegen de wand geplaatst.
Deze kaart laat zien hoe Nederland er in het
begin van de jaartelling uitzag. De
gestippelde lijn geeft de huidige grens aan.
De noordelijke grens van het Romeinse rijk
werd hier gevormd door de rivier de Rijn
(Neder-Rijn en Oude Rijn), want grote
rivieren zijn een natuurlijke barrière. De
grens (of de grensweg) heette ‘Limes’
(spreek uit als lie-mes).

www.romeinshalder.nl

Halder was goed per boot bereikbaar via de
Dommel. De rode lijn langs de grens is de
weg die de Romeinse troepen hadden
aangelegd. Aan deze weg lagen de forten
waar de soldaten verbleven.
De lagergelegen gebieden, paars en
blauw/groen (nu: o.a. de Waddenzee),
waren toen onbewoonbaar. De gele
gebieden zijn de hoger gelegen delen.

info@romeinshalder.nl

Pagina 3

najaar 2021

Groene streken zijn kleigronden, vruchtbaar
en meestal goed bewoonbaar.
En zo werd de grafisch ontwerper in mij toch
een beetje gegrepen: kunnen we dit voor de
bezoekers (doelgroepen in de volle breedte)
begrijpelijk maken?

Overzichtskaart van de noordgrens van
het Romeinse Rijk
Voor deze kaart wilden we graag een
kaartondergrond van Nederland zoals dat er
2000 jaar geleden uitzag.
Je kan dan zo’n kaart natuurlijk op internet
opzoeken, maar het is leuker om de kaart
zelf te tekenen; zeker als die heel groot
moet worden afgedrukt.
Dan moet je wel even op zoek naar de
basisgegevens maar als je, zoals ik, moeite
hebt om iets weg te gooien, dan vind je
tenslotte nog wel ergens in een boekenkast
op zolder een boek uit je
middelbareschooltijd. In dit geval de Grote
Historische Schoolatlas van Hettema (1951).
Aan de hand van die geomorfologische kaart
kon je begrijpen waar ons land toen
bewoonbaar was, waar het vruchtbaar was,
en waar niet. En ook waarom de Romeinen
hun noordgrens bij de grote rivieren legden.

Voor het aangeven van de vindplaatsen
hebben we ervoor gekozen die in een
luchtopname in te tekenen. Die opname is
gemaakt door Sake Kingma, de drone-vlieger
die een prachtige documentaire heeft
gemaakt van de loop van de Dommel, van
oorsprong tot uitmonding in de Maas. Dit
overzicht hebben we uitgebreid met wat
beeldmateriaal en een korte toelichting.
De kaarten zijn opgehangen op een plaats
waar ruimte is om er met een groepje
bezoekers naar te kijken. Samen met de
heldere openingsfilm zorgen de kaarten er
mede voor dat het vervolg van de expositie
een beetje op z’n plek valt.
De kaarten zijn in samenwerking met
meerdere vrijwilligers en bestuursleden tot
stand gekomen. De realisatie van deze grote
prints (breed 175 cm) was in handen van
ReproXL. Vanwege het esthetische geheel is
de kaart in oost-westrichting iets uitgerekt.
Samenvattend: erg leuk om samen te doen
en het smaakt, wat mij betreft, naar meer.

De vindplaatsen in Halder op basis van de drone-foto.

www.romeinshalder.nl
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Vondsten in Halder
De invloed van de Romeinen op deze
nederzetting (nu: Halder) hebben we aan de
hand van de vondsten goed in beeld kunnen
brengen. De opgravingen zijn gedaan door
professioneel geschoolde ‘amateurs’.
Waterputten (Mi H1-7)
In 1963 werd de eerste waterput ontdekt.
Water is heel belangrijk om te leven en ook
voor het werk dat hier gedaan werd:
pottenbakken. Er zijn vierkante en ook ronde
waterputten gevonden.
Het water van de Dommel was niet gezond,
dus gebruikte men waterputten met het
door de omringende bodem gefilterde
grondwater.

Klei-kuilen (Mi H 8-9)
Voor pottenbakken is klei nodig en dat moet
je goed zuiveren en bewaren: in een kuil in
de grond dus.
Pottenbakkersoven
(Mi H12)
In 1973 werd de pottenbakkersoven
gevonden.
Afvalkuilen
(Mi H 10, 13, 14, 15)
Waar geleefd en gewerkt wordt, ontstaat
afval. Soms werden voor het storten van
afval ook verzande waterputten gebruikt.
Brandgraf (Mi H 11)
En soms gaat er iemand dood . . . In 1965
werd een brandgraf ontdekt, wat verder van
de bebouwing.

Glasvondsten

door François van den Dries

Inleiding

perceelnummers, toponiemen of data waren
niet geregistreerd. Hierin is een selectie
gemaakt door het weinig informatieve en
het recente glas te verwijderen.
Tussen de glasvondsten in het museum
bevinden zich geen complete exemplaren
afgezien van enkele losse kralen en een
ringsteentje. De meeste scherven zijn klein
en behoren tot afzonderlijke voorwerpen.
De vondsten in het museum stammen niet
alleen van de locatie Halder maar ook uit de
omgeving (Sint-Michielsgestel, Den Dungen,
Gemonde, Vught).
In de 19de eeuw had men in ’s-Hertogenbosch veel zand nodig ter ophoging van de
nieuwe terreinen voor de stadsuitbreiding.
Dit zand werd betrokken door
grootscheepse ontgrondingen in de
omgeving, wat het bodemarchief van SintMichielsgestel flink heeft verstoord. Veel van
de oppervlaktevondsten zijn slechts wat niet
is verloren gegaan bij de ontgronding. Alle
vondsten - ook de andere
materiaalcategorieën - geven daardoor een
selectief beeld.

Vanaf het begin van de jaren 60 in de vorige
eeuw worden in en rond de gemeente SintMichielsgestel regelmatig archeologische
vondsten gedaan uit veldverkenningen en
opgravingen in de omgeving door
plaatselijke amateurs en archeologische
bedrijven. In Halder heeft in de Romeinse
Tijd een nederzetting gelegen die tot de
belangrijkste in Noord-Brabant kan worden
gerekend. Diverse vondsten zijn afgestaan
aan ons museum, dan wel in bruikleen
gegeven.
Dit artikel is een korte weergave van de
glascatalogus van het Museum. Voor een
gedetailleerde beschrijving van het glas zij
verwezen naar deze glascatalogus van deze
auteur in de museumbibliotheek.

De glascollectie
De vondsten waren opgeslagen in
enveloppen, zakjes, kistjes en doosjes
gesorteerd naar gemeente of deel ervan,
maar nadere aanduidingen, zoals kadastrale

www.romeinshalder.nl
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Het Romeinse glas
Omdat de meeste fragmenten niet meer in
een specifieke context, zoals een opgraving,
zijn te plaatsen, is uitgegaan van een
algemene datering naar aanleiding van de
vorm.
In totaal zijn er 144 vondstnummers. Deze
kunnen meerdere scherven en meer dan een
categorie bevatten, waardoor het aantal
scherven groter is. In de categorieën is een
onderverdeling gemaakt naar functionaliteit
(architectuur, eten en drinken, verpakking
en transport, cosmetica en medicijnen,
sieraden en versiering). Niet alle functies zijn
in even grote getale aanwezig en niet alle
vormen zijn gedetermineerd, zodat het
mogelijk is dat er meer vormen aanwezig
waren dan zijn herkend.
Er zijn 15 scherven van gekleurd glas
gevonden, waaronder 1 polychroom
ribkomfragment, 1 paars fragment, 2 bruine,
1 groen en 11 kobaltblauwe fragmenten;
daarnaast is er nog 1 fragment ontkleurd
glas. Alle overige scherven zijn in naturel
blauwgroene kleurnuances. Normaliter
wordt het gekleurde en ontkleurde glas in
Nederland gedateerd tot in de Flavische
periode (van ca. 10-12 v. Chr. tot ca. 7096 n. Chr.). In deze tijd vindt een omslag in
de mode plaats en komt er meer kleurloos
en naturelkleurig glas op. Deze scherven
gekleurd glas vallen op door hun vroege
datering in de veronderstelde kleine rurale
nederzetting van Romeins Halder.
Ondanks dat niet alle functiecategorieën in
gelijke mate aanwezig zijn is het
vormenspectrum toch redelijk typisch te
noemen voor een rurale nederzetting.
Wellicht dat er een makkelijke toegang is
geweest tot een bovenregionale markt
(Nijmegen?, Tongeren?). Zo is in Esch,
enkele kilometers verder, een schat aan
glaswerk met een grote variatiebreedte in
vormen opgegraven.

www.romeinshalder.nl

Boven het polychrome ribkomfragment,
vondstnummer: MiH-G-01 en
onder het blauwe, MiH-G-02.

Architectuur
Er is slechts één fragment vensterglas
aangetroffen, maar door de ontgrondingen
zal er veel verdwenen zijn. Het toont aan dat
de Halderse bevolking bekend was met
glasvensters.

Randfragment van een vensterruit,
Mi-G-18(2).
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Eten en drinken
Wat opvalt in deze categorie is de grote
hoeveelheid scherven van ribkommen. Een
directe verklaring is hiervoor niet te geven.
Het Romeins glaswerk staat bekend om zijn
dunwandigheid waardoor het erg
fragmenteert in de bodem en kleine
scherven geeft, die niet altijd makkelijk
herkenbaar zijn. De ribkommen hebben
dikkere wanden (tot 5 mm.) en door de
ribben breken zij minder makkelijk in kleine
fragmenten waardoor zij in de bodem beter
te herkennen zijn. Echter dit kan niet de
enige reden zijn voor het hoge percentage.
Ook in Diessen, Son (beide ook rurale
nederzettingen) en elders zijn
onverklaarbaar hoge concentraties
ribkommen gevonden.
Neemt men de functiecategorie eten en
drinken zonder de ribkommen, dan wordt
deze in aantallen bijna gelijk aan die van
verpakking en transport. Over blijven enkele
bekers, karaffen, en dienschalen,
waarschijnlijk voor gebruik aan tafel.

De bodems en wanden zijn van beiden
identiek, de opening (hals of wijde opening),
de bodemvorm en de handvatten of oren
maken pas het verschil.
De flessen kunnen ook aan tafel zijn
gebruikt, getuige enkele afbeeldingen op
grafreliëfs van militairen in het Rijnland.

Grafsteen van Valens, gevonden te Vechten,
met daarop een afbeelding van een
prismatische fles. De steen bevindt zich in
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en
dateert uit het midden van de tweede eeuw.

Verpakking en transport
Het glaswerk van deze categorie blijft
beperkt tot vormgeblazen flessen en
mogelijk potten. De definitieve vorm van
een fles (Is. 50) of pot (Is. 62) is pas uit te
maken als het hele profiel bekend is.

Cosmetica en medicatie
In de Romeinse tijd was tussen beide weinig
onderscheid. Bij voorbeeld oogschaduw van
kohl werkte ook profylactisch voor
oogziekten. De vormen voor deze categorie
zijn niet nader te duiden dan unguentaria:
een verdikt of vergroot lichaam met een
lange en nauwe hals.

Sieraden en versiering

Fragment van de onderzijde van een
vierkante fles met zijden van ca. 9 cm,
MiH-G-46.

www.romeinshalder.nl

Voornamelijk zijn dit kralen in diverse
vormen en kleuren. De aantallen kralen
vertekenen wat in het cijfermateriaal omdat
iedere kraal als een individu is geteld, terwijl
zij destijds deel hebben uitgemaakt van een
ensemble (kralensnoer) wat een reëler beeld
zou geven in de statistiek. Tussen de kralen
zitten ook enkele gefacetteerde exemplaren,
vergelijkbaar met enkele gevonden te Esch.
Deze dateren uit de eerste helft van de
derde eeuw n. Chr.

info@romeinshalder.nl
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Enkele glazen kralen
(geen vondstnummers).
Tussen het vondstmateriaal uit Den Dungen
zit een fragment (DD-G-02) van optisch
zwart glas (eigenlijk donkerpaars) en de
diameter is te klein voor een armband en te
groot voor een vingerring; mogelijk is het
een haarring om in het kapsel te worden
verwerkt of een hersmolten fragment.
Dergelijke ‘armbanden’, of ringen (optisch
zwarte kleur en D-vormige doorsnede,
anders dan de La Tène armbanden) zijn
geproduceerd tot in de Romeinse tijd en
zelfs daarna tot in de Merovingische
periode.

Het glazen ringsteentje, gevonden te
Gemonde, GM-G-01.
In Gemonde-De Hogert, is een ringsteen
gevonden. Het ringsteentje is compleet en
nog in goede staat. Het is ovaal en de
afmeting is 11,5 bij 9 mm. Het bestaat uit
gelaagd glas, een dikke laag opaak zwart glas
met aan de bovenzijde een dunne laag
opaak kobaltblauw glas en is daarmee een
imitatie van een nicoló-onyx. In het
kobaltblauw glas is de afbeelding geslepen
(intaglio), die echter door lichte verwering
(putjes) wat onduidelijk is geworden. De
www.romeinshalder.nl

afbeelding bestaat uit twee hoenders,
mogelijk hanen waarvan de rechter rechtop
staat en de linker iets oppikt van de grond.
Tussen hen in is een symbool aangebracht,
mogelijk een maansikkel. Dergelijke
afbeeldingen van dieren zijn vrij algemeen
bij intaglio’s. Op dit ringsteentje stellen ze
eerder een bucolische scène voor dan dat ze
gebruikt zijn als symbolisch dier bij een god,
bij voorbeeld Mercurius. Ook is het mogelijk
dat een hanengevecht wordt uitgebeeld. De
maansikkel wordt meestal geïnterpreteerd
als een vruchtbaarheidssymbool mogelijk
ook met een onheil afwerende werking.
Dergelijke herderlijke scènes komen voor
vanaf de eerste eeuw n. Chr. tot in de eerste
helft van de tweede. Het gebruik van nicolóonyx, al dan niet in een glazen imitatie valt in
dezelfde periode. Een zegelsteen met ook
twee hanen bevindt zich in het Rheinisches
Landesmuseum Trier. Halve manen zijn ook
een vaker voorkomend symbool, onder
andere in de Mithras-cultus.
Tussen de bronzen voorwerpen in de
collectie bevinden zich een deksel van een
inktpotje dat was ingelegd met rood email,
gemaakt van glaspoeder; en enkele fibulae
ook met emailinleg versierd.
In het glasonderzoek is lang aangenomen
dat na de uitvinding van het glasblazen deze
techniek zich in een snel tempo heeft
verspreid over het hele Romeinse rijk.
Wanneer wij echter aannemen dat het
glasblazen meer tijd nodig had om zich te
manifesteren dan wordt aangenomen, komt
het Romeinse glas in een ander licht te
staan. Zo heeft R. Jackson-Tal aan kunnen
tonen dat in de eerste helft van de eerste
eeuw n.C. gemodelleerd glas (slumped glass
vessels) de overhand had over geblazen glas.
De verspreiding van het geblazen glas ging
minder snel en geleidelijker dan eerder werd
aangenomen. Dit is een zeer verleidelijk
scenario voor het glas in Noord-Brabant.
Zowel voor de gebieden waar meer glas
wordt gevonden (meer geromaniseerd;
Maaskant, Romeinse villa’s en
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nederzettingen) als voor de minder
geromaniseerde gebieden (het afgelegen
platteland): er is een overwicht van
ribkommen (slumped glass) tegenover
slechts weinig geblazen glas wat pas op het
eind van de eerste eeuw en later verandert.
De verandering begint met de prismatische
potten, deze zijn wel vormgeblazen maar als
gebruiksglas voor velen bereikbaar.
Daarnaast en daarna vinden we geleidelijk
meer bekers, meer (geblazen) kommen en in
het algemeen meer variatie in het glaswerk.
Nader onderzoek zal deze these moeten
gaan staven (of weerleggen).
Van elk voorwerp in glas zijn slechts één of
twee fragmenten behouden gebleven.
Slechts in één geval konden 7 scherven van
een ribkom nog aaneengevoegd worden.
Ook zijn de meeste scherven klein. Wellicht
heeft dit ermee te maken dat glasscherven
in de Romeinse tijd al werden ingezameld
om opnieuw te worden gesmolten voor
hergebruik. Hierdoor vinden we in
nederzettingen minder glasscherven.

Conclusies
Ondanks het selectieve karakter, door de
ontgrondingen is slechts een restant
overgebleven, geven de glasvondsten in
hoeveelheid en diversiteit aan dat het
Romeinse Halder en Sint- Michielsgestel en
omgeving een redelijke mate van welvaart
hebben gekend en een goede toegang tot
een bovenregionale markt.
Het glaswerk in de gevonden
functiecategorieën wijkt weinig af van
datgene wat in andere rurale nederzettingen
gevonden wordt.

Toch zijn er enkele opvallende
waarnemingen.
Verschillende naturel gekleurde ribkommen
hebben aan de binnenzijde ingeslepen rillen.
Naast het voorkomen van polychroom en
gekleurd glas vallen deze op door de vroege
datering; evenals de ‘zarte Rippenschalen’.
Als datering voor deze vondsten valt te
denken aan enkele jaren voor Christus tot in
de eerste helft van de 1ste eeuw.
Het glazen, imitatie nicoló-onyx, ringsteentje
valt op door het karakter, de luxe.
Ook opvallend is de hoeveelheid fragmenten
van ribkommen die zijn aangetroffen.
En opmerkelijk is de vondst van vensterglas.
Tevens valt op dat alle vondsten dateren tot
in de derde eeuw n. Chr. en latere vondsten
ontbreken (in het glasmateriaal). Dit heeft te
maken met de snelle ontvolking op het
einde van deze eeuw.
De glasvondsten, de variëteit en de
hoeveelheid zijn aanwijzingen voor enerzijds
welstand, anderzijds het overnemen van
Romeinse gebruiken en gedachtengoed.
Tevens wordt aangetoond dat de bevolking
van Romeins Halder en omgeving toegang
had tot bovenregionale markten.
Al met al geven de vondsten een redelijke
graad van romanisering aan, hetgeen wordt
ondersteund door de overige
vondstcategorieën zoals militaria en
keramiek, met name de terra sigillata. De
vondsten, van terra sigillata, glas, militaria,
munten, wijzen voorlopig uit dat Romeins
Halder een nederzetting is geweest van
bovenregionaal belang.

Literatuur
Allen D., 1983. Roman Glass from Selected British Sites, unpublished thesis University College,
Cardiff; Isings C., 1957;
V. Arveiller-Dulong, 1993. Verre et Merveille. Mille ans de verre dans le nord-ouest de la Gaulle,
Guiry-en-Vexin.
Bianchi R.S. (ed.) B. Schlick Nolte, G.M. Bernheimer, D. Barag, 2002, Reflections on Ancient Glas
from the Borowski Collection, Mainz, p.258 cat.nr. I-53.

www.romeinshalder.nl

info@romeinshalder.nl

Pagina 9

najaar 2021

Bogaers J., 1962. Archeologisch Nieuws, Noord-Brabant, St.-Michielsgestel, Vught, in
Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, kolommen 174-176 en
196.
Dries F.M.A. van den 2001, Beschrijving militaria collectie Oudheidkundig Museum te St.
Michielsgestel, Tilburg, ongepubliceerd.
Dries F.M.A. van den, 2007a. Breekbaar Verleden. Romeins Glas in de Lage Landen, UtrechtVenlo, Matrijs.
Dries F.M.A. van den, 2007b. Some notes on Roman mould material and the technique of
moulding for glassblowing, in Journal of Glass Studies, volume 49, pp.23-38.
Dries F.M.A. van den, 2008. Romeinse prismatische flessen en potten, in Westerheem, jaargang
57, pp. 223-227.
Dries F.M.A. van den, 2008. Romeins glas in Diessen, in Tussen paradijs en Toekomst, Nieuwsbrief
van heemkundige kring Ioannes Goropius Becanus en museum De Dorpsdokter, nr. 78 november
2008, Hilvarenbeek, pp. 109-110.
Dries F.M.A. van den, 2011. Romeins glas in Noord-Brabant, in Westerheem, jaargang 60 nr. 1,
februari, pp. 4-15.
Dries F.M.A. van den, 2011. Antike Glastechnik. Römische Rippenschalen und Mosaikgläser,
Museum Kunstpalast, Düsseldorf.
F.M.A. van den Dries, 2019. Het glas en de kwartskiezelkeramiek, in: Feijst L.M.B. van der (red.),
2019. Op opgeworpen gronden. Van terpen, turfwinning en een bruinvis uit de Romeinse tijd in
Trade Parc westland Mars, zone 2, ADC Archeoprojecten, rapport 4885, Amersfoort, pp. 113-115.
F.M.A. van den Dries, 2020. De datering van glazen armbanden met D-vormige doorsnede.
Die Datierung Glasarmbänder mit D-förmigem Querschnitt, tekst lezing Glastag oktober 2020,
digitaal verspreid.
F.M.A. van den Dries, 2021. Lezing Glastag 9 oktober Amsterdam, Neue Einsichten über
römisches Fensterglas in Holzbauten in ruraler Kontext in den Niederlanden. Publ. In voorb.
Fünfschilling S., 2015. Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst. Kommentierter
Formenkatalog und ausgewählte Neufunde 1981-2010 aus Augusta Raurica. Band 1, Text und
Formenkatalog, Band 2, Fundkatalog und Tafeln, Augst
Halder, hart van Romeins Brabant? 50 jaar archeologie in Halder. Bijdragen aan het symposium,
gehouden te Sint-Michielsgestel op 28 oktober 2011, Oudheidkundig Museum SintMichielsgestel, 2012.
Heeren S., 2015. The depopulation oft he Lower Rhine region in the 3rd century. An
archaeological perspective, in: Roymans N., T. Derks en H. Hiddink, 2015, The Roman Villa of
Hoogeloon and the Archaeology of the Periphery, Amsterdam.
Hurk L. van den, 1973-1984. The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North
Brabant, in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, nr. 23, 1973
pp.189 – 236;
Isings C., 1957. Roman Glass from Dated Finds, Archaeologica Trajectina II, Groningen en
Djakarta.
Jackson-Tal R., 2009. Early Roman Glass in Context: Gamla (Gamala) destruction of 67 AD, in:
Janssens K., P. Degryse, P. Cosyns, J. Caen, L. van ‘t Dack (eds.), Annales du 17e Congres de
l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, Antwerpen, pp. 157-162.
Krug A. Römische Gemmen im Rheinischen Landesmuseum Trier. Schriftenreihe des Rheinischen
Landesmuseums Trier Nr. 10, Trier 1995,
Maaskant-Kleibrink M., 1986, The Engraved Gems. Roman and Non-Roman. Descriptions of the
Collections in the Rijksmuseum G.M. Kam at Nijmegen X, Nijmegen, pp. XV-XVI.

www.romeinshalder.nl

info@romeinshalder.nl

Pagina 10

najaar 2021

Massabo, B.,1999. Magiche Trasparenze. I vetri dell’antica Albingaunum, 1999.
tentoonstellingscatalogus, Genua.
Niemeijer R.A.J., 2004. Het Romeinse aardewerk uit Halder in het Oudheidkundig Museum te SintMichielsgestel, Auxilia 3, Archeologisch Projektbureau van de Katholieke Universiteit Nijmegen,
Nijmegen.
Price J. en Cottam S., 1998. Romano-British Glass Vessels: A Handbook, York.
Rietveld J, De aanwinst. Oudheidkundig Museum Sint-Michielgestel, in Noordbrabants Historisch
Nieuwsblad, jaargang 14, nummer 2, Den Bosch 2000, p. 28;
Roymans N., 1993. De voorromeinse glazen armbandproduktie in het Nederrrijnse gebied en
haar culturele betekenis, in: Vormen uit Vuur, nummer 150, Zwolle, pp. 2-10.
Siemons H., F. Kortlang en H.Hiddink, 2002. Archeologisch onderzoek aan de Zijthorst te Diessen.
Zuidnederlandse Rapporten 8, Amsterdam.
Stuart P., 1986, Provincie van een imperium, Leiden.
Verwers W., 1992, Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1991, in: Brabants Heem 44,
pp.141- 180, m.n. p. 171.
Verwers W.J.H., 1998, North Brabant in Roman and Early Medieval Times. Habitation History,
Amersfoort.
Vons P., 1979, Romeinse gemmen uit Velsen (vervolg), in Westerheem 1979, nr. 5, p. 214
Websites
www.romeinshalder.nl
www.romanglassmakers.co.uk

Romeinen in kerstsfeer

door Roos Wijnen-Jackson

Dit keer een stukje over twee schitterende
steden waar ik zelf graag kom. In de
kerstperiode zijn ze het bezoeken waard
vanwege de kerstmarkten en de mooie
Romeinse cultuurschatten die daar te vinden
zijn.

Saturnalia
De combinatie van Romeinen en kerst klinkt
misschien vreemd maar is zo gek nog niet.
Ons huidige kerstfeest vindt zijn oorsprong
in verschillende feesten die in de oudheid in
Noordwest-Europa rond midwinter gevierd
werden. Het Germaanse midwinterfeest, de
Romeinse Saturnalia en de geboorte van
Christus zijn samengesmolten tot één feest.
Voor de Romeinen was de Saturnalia een
van de belangrijkste feesten van het jaar.
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Het feest begon op 17 december en duurde
eerst 3 en later 5 dagen, tot 23 december.
Het was een feest waarbij de mensen vrij
waren van werk en slaven en vrijgelatenen
tijdelijk gelijk waren aan elkaar en samen
aanschoven aan de maaltijd. Het feest is
gebaseerd op de mythe van Kronos de
Titaan (Romeinse naam: Saturnus). Kronos
wordt verbannen uit de godenwereld en
komt terecht in Latium (Italië). Daar regeert
hij en geeft de mensen kennis over
landbouw. De wereld kwam tot bloei en
iedereen had genoeg te eten. De Romeinen
noemen dit de “gouden tijd” waarin er van
alles voldoende was en men niet hoefde te
werken.
De Saturnalia wordt dan ook gevierd met het
geven van grote banketten, vrije dagen en
het geven van cadeautjes. Deze cadeautjes
hadden tevens te maken met het
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aansluitende feest van de Sigillaria op 23
december. Op deze dag gaf men elkaar
geschenken in de vorm van (goden)beeldjes.
Twee steden die zich lenen voor een
geschikte Saturnalia, zijn Keulen en Trier.
Beide steden zijn rijk aan monumenten uit
de Romeinse tijd en musea met Romeinse
collecties. Deze steden zijn ook in de
Romeinse tijd grote steden van betekenis.

De graftombe van Lucius Poblicius.
Het zijn bestuurscentra, handelscentra,
productiecentra en het middelpunt van
Romeinse cultuur en bestuur voor onze
streek. Diverse monumenten uit de
Romeinse tijd zijn vandaag de dag nog te
bezoeken. Daarnaast zijn de oude centra in
december gevuld met kerstmarkten, lichtjes
en veel eten.

Keulen
De Romeinse stad is gesticht rond het begin
van de eerste eeuw als Oppidum Ubiorum,
in het gebied van Ubii. Het stratenpatroon
en de oppervlakte van dit legioenskamp
komen grotendeels overeen met de latere
stad. De stad is gelegen op de westoever van
www.romeinshalder.nl

de Rijn aan de limesroute en werd een
belangrijke plaats voor handel en industrie.
In 50 na Chr. heeft keizer Claudius de stad
verheven tot een Colonia en de naam
veranderd in Colonia Claudia Ara
Agrippinensium (CCAA). Daarmee
vernoemde hij de stad naar zijn aldaar
geboren vrouw Agrippina. CCAA werd
daarmee de hoofdstad van Germania
Inferior en de hoofdstad voor de Ubiï. Bij de
verheffing tot Colonia behoorde ook de
aanleg van openbare gebouwen, tempels,
een amfitheater en een forum. De straten
waren geplaveid en omgeven met
colonnades. In het centrum lagen luxe
stadsvilla’s met wandschilderingen en
mozaïekvloeren.
Het centrum van de Romeinse stad ligt
onder de historische binnenstad van Keulen.
Vanaf het Centraal Station loop je als
bezoeker direct op de Dom af, waarnaast
Het Römisch-Germanisches Museum
gelegen is. Het museum zelf is gebouwd
boven een Romeinse stadvilla met
schitterende mozaïekvloeren, waaronder
het beroemde Dionysos mozaïek.
Een ander topstuk van het museum is de
monumentale graftombe van de veteraan
Lucius Poblicius, dat bijna twee verdiepingen
hoog is. Deze graftombe en de mozaïeken
zijn in het museum, maar ook direct vanaf
de Domplatz te bezichtigen.
Vanaf het midden van de eerste eeuw werd
in Keulen glas geproduceerd. Er ontwikkelde
zich een hoogstaande glasindustrie die
gekenmerkt wordt door de decoratie van het
glas met
gekleurde
glasdraden en
de beroemde
diatreetglazen
uit de 4e eeuw.
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In Keulen vond ook op grote schaal
aardewerkproductie plaats, waaronder de
productie van geverfde waar en groen
geglazuurd aardewerk.
Verspreid door de stad zijn nog stukken van
de Romeinse stadsmuur aanwezig. Deze is
nog gedeeltelijk vanaf de Domplatz te
volgen. Onder de stad ligt een rioolsysteem
dat in de Romeinse tijd is aangelegd. De
gangen zijn manshoog en nog voor een groot
deel intact. Een klein gedeelte van deze
gangen is te bezoeken en voor wie niet
claustrofobisch is, zeker de moeite waard.
Ook onder de grond te bezichtigen is de
ruïne van het Preatorium. Dit was het
bestuurlijke paleis dat tot in de 4e eeuw
dienstgedaan heeft en na de val van Keulen
door de Frankische heersers weer deels is
heropgebouwd en in gebruik genomen is.
Na de 5e eeuw blijft Keulen onder leiding van
de Franken een belangrijk centrum voor
handel en industrie. Ook nemen de Franken
veel van de Romeinse bestuurs- en
infrastructuur over.

Trier, Roma Secunda
De Romeinse stad Trier, Augusta
Treverorum, is ontstaan op een plaats die al
van groot belang was voor de Treveri, de
bewoners van het gebied. Vlakbij de stad
waren diverse inheemse heiligdommen en
een tempel voor Lenus Mars. Na het verblijf
van Augustus in Gallië (15-13 v.Chr.) kreeg
de stad de naam Augusta Treverorum.
Trier was een rijke stad. De stad is gelegen
aan de Moezel en is een knooppunt in het
Romeinse wegennetwerk. Dit was belangrijk
voor de grootschalige aardewerkproductie
die in de stad plaatsvond. In de omgeving
van Trier werden ook edelmetalen gedolven.
Om de handel te bevorderen werd door
keizer Claudius een brug over de Moezel
gebouwd. Deze brug is nog steeds in
gebruik.
In de eerste twee eeuwen is Trier een
belangrijke zetel voor het bestuur van de
provincies Gallia inferior, Gallia superior en
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Gallia Belgica. In 297 na Chr. wordt de stad
de hoofdstad van de provincie Gallia Belgica
Prima. Belangrijke bouwwerken in deze
periode zijn de Barbarathermen, het
amfitheater en vele luxewoningen.

Trier, de Porta Nigra in kerstsfeer.
Uit de late tweede eeuw stamt de Porta
Nigra en de bijbehorende stadsmuren. Aan
het eind van de derde eeuw wordt Trier de
zetel van de keizers van het West-Romeinse
rijk. De naam veranderde in Treveris en de
stad kreeg de bijnaam Roma Secunda, het
tweede Rome. Keizer Constantijn de Grote
heeft een grote invloed op de stad gehad en
heeft diverse grote gebouwen neergezet,
waaronder de (nooit gebruikte)
keizersthermen, de Basilica en diverse
kerken.
Doordat Trier in de Romeinse tijd een
bestuurlijk knooppunt is geweest is er veel in
de stad geïnvesteerd. Dit vertaalt zich
vandaag de dag nog in de vele nog
bestaande Romeinse gebouwen. En dit
maakt de stad ook zo aantrekkelijk om te
bezoeken. In Trier kun je gebouwen als de
Porta Nigra en de keizerlijke Basilica
binnenlopen en ervaren. Bovendien kun je
nog steeds via de Romeinse brug de Moezel
oversteken. In de vijfde eeuw ging de stad
ten onder aan de Germaanse invallen en
werd de keizerlijke zetel naar Arles
verplaatst.
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Veel vondsten uit Trier en omgeving zijn te
vinden in het Rheinisches Landesmuseum. In
het museum vind je een grote verzameling

mozaïeken, de grootste goudschat ter
wereld van 2600 Romeinse munten en
diverse grote grafmonumenten uit
Neumagen.
Moe van alle monumenten en musea?
Achter de Porta Nigra ligt een gezellige
Kerstmarkt en in het centrum van Keulen
vind je een van de grootste Kerstmarkten
van Duitsland. Nu hopen dat we er heen
mogen.
Fijne Saturnalia!

Trier, de Keizerlijke basilica.
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