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Romeins glas al 15 jaar mijn grote passie. 
Ik had al twintig jaar een bijzondere interesse in de 
Romeinse tijd en alles wat daarmee samenhangt toen 
ik begin 2003 voor het eerst een speciale tentoonstel-
ling van Romeins glas bezocht. Dat was in het Allard 
Pierson Museum in Amsterdam. Het betrof een tijdelij-
ke expositie met als titel “Glazen Glorie in de Oudheid 
– Glazen uit de klassieke oudheid in het Gemeentemu-
seum Den Haag”. Ik vond het een fascinerende exposi-
tie en kocht daarom ook de publicatie met de gelijkna-
mig titel. Na die bestudeerd te hebben besloot ik een 
paar objecten van Romeins glas aan te schaffen als 
aanvulling op een kleine collectie Romeins aardewerk, 
die ik al had. Enige weken later kocht ik mijn eerste 
Romeinse glazen flesje. Weer enige weken later kocht 
ik een mooie glazen kan en een drinkglaasje, beide ook 
Romeins glaswerk. 
Dat was het begin van een nieuwe passie: glas uit de 
Romeinse tijd. Sindsdien groeide mijn collectie jaarlijks 
met gemiddeld acht à negen objecten. Voor het ver-
werven van nieuwe aanwinsten bezoek ik fairs in Euro-
pa en zoek ik op websites van handelaren en veilingen 
over de hele wereld. Het uitgangspunt bij iedere aan-
koop is steeds dat die iets toevoegt aan de collectie 
door de vorm, de technische uitvoering, de kleur, de 
decoratie en/of het functioneel gebruik van het object. 
Het verzamelen en de uitbouw van de collectie is 
slechts één belangrijk facet van de hobby. Even be-

langrijk, zo niet nog belangrijker, is het verwerven van 
kennis door het lezen van vakliteratuur, waarvan een 
overvloed bestaat. 
Ook boeiend en leerzaam zijn de contacten en gedach-
tewisselingen die ik vaak heb met een aantal bevrien-
de mede-collectioneurs van glas uit de oudheid. En 
soms exposeren we samen. Onder andere een exposi-
tie in het Thermenmuseum in Heerlen en in het Patrici-
ërshuis in Dordrecht. 
Joop van der Groen 
 
Naar aanleiding van het verschijnen van het boek met 
de titel ‘Romeins glas uit particulier bezit’ door Joop 
van der Groen en Hans van Rossum schreef Dr. J.D. van 
Dam onder andere: “Na een voorwoord en een korte 
inleiding volgt een hoofdstuk over de productietech-
nieken, vervolgens twaalf hoofdstukken geordend naar 
vorm en gebruik van de glazen voorwerpen; ten slotte 
o.a. bronnen en een verklarende woordenlijst. De 
doorlopende teksten per hoofdstuk zijn toegankelijk 
geschreven, gevarieerd en informatief. Voorzien van 
mooie foto's. Voorbeeldig gemaakt, geschreven en 
geïllustreerd is dit niet zo maar een mooi blader- en 
leesboek. Het heeft het niveau van een modern hand-
boek dat een onderwerp dat slechts bekend is bij vak-
specialisten in begrijpelijk Nederlands voor heel veel 
mensen toegankelijk maakt. Een aardig boek in zijn 
soort.” 

Donderdag 24 oktober 2019 om 20.00 uur  
in zaal Rembrandt, Rechterstraat 56 Boxtel. 

‘Romeins glas’ 
Lezing door Joop van der Groen 

Glas was de eerste door mensen gemaakte kunststof, waarbij door verschillen-
de materialen samen te voegen, een nieuw materiaal ontstond. Dit vond 
plaats in de 15e eeuw voor Christus in Mesopotamië en Egypte. Er konden 
toen alleen nog heel kleine objecten van glas gemaakt worden.  In de 2e eeuw 
voor Christus kon men voor het eerst grotere objecten maken in Griekenland 
en Italië; dat waren echter alleen open komvormen. In de Romeinse tijd maak-
ten nieuwe technologische ontwikkelingen het mogelijk om glazen gebruiks-
voorwerpen van veel grotere omvang en in diverse vormen te maken, bijvoor-
beeld tafelservies (zoals bekers, drinkglazen, kannen, karaffen en schalen), 
flessen en potten en nog veel meer artikelen. Al heel snel ontstond er veel 
vraag en zo ontwikkelde zich een massaproductie. 
Joop van der Groen zal over het Romeinse glaswerk, de vormen en de gebruik-
te technieken, uitgebreid vertellen. Daarbij zal hij gebruik maken van een Po-
wer Point Presentatie. 

Boek over Romeins glas door Joop van der Groen 
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Door Dik Bol 
 
Proefsleuven onderzoek. 
Binnenkort worden in Selissen tussen de Bosscheweg 
en de snelweg A2 nieuwe woningen gebouwd. De laat-
ste eeuwen is dit gebied vooral als akker gebruikt. Maar 
in het gebied hebben ook jarenlang voorouders van ons 
gewerkt en gewoond. Het archeologisch bureau BAAC 
uit 's-Hertogenbosch heeft begin 2017 een aantal kijk-
gaten gegraven. In totaal werd met 105 proefsleuven  
onderzocht of er archeologische sporen uit het verleden 
te vinden zijn. Alle vondsten van dit soort archeologisch 
onderzoek worden telkens zorgvuldig opgeborgen in 
een depot, waar niemand ze meer kan bekijken.  De 
lokale archeologische werkgroep heeft er veel tijd en 
moeite ingestoken om de meest bijzondere bodem-
vondsten uit Selissen ten toon te stellen. 
 
Ouder dan Boxtel centrum. 
Omdat er zoveel bijzondere aanwijzingen in Selissen 
gevonden werden, wordt toch een klein deel ervan aan 
het publiek getoond. De werkgroep archeologie van 
Heemkunde  Boxtel toont vanaf 12 oktober in vier vitri-
nes in het Oertijdmuseum de typische sporen uit het 
verleden van Selissen. 
Bijzonder is dat dit gebied waar nu “nieuwe” huizen 
komen, al eeuwenlang bewoond werd. De oudst gevon-
den sporen zijn vuurstenen werktuigen van 4000 jaar 
oud, dus uit de steentijd. Toen al woonden en leefden 
er mensen op Selissen. In “Boxtel binnen” is tot nu toe 
nooit zo'n oude vondst gedaan. Dus waarschijnlijk was 
Selissen wel veel eerder bewoond dan het huidige cen-
trum.... 
Vijftig jaar geleden zijn er veel nieuwe huizen gebouwd 
aan de westzijde van de Bosscheweg. Die wijk wordt 
ook aangeduid met de naam Selissen of Selissenwal. 
Maar de proefsleuven en expositie concentreren zich 
uitsluitend op Selissen ten oosten van de Bosscheweg, 
Heem van Selis. 
  
Geduld van puzzelaars werd beloond. 
Archeologen onderscheiden diverse periode van brons-
tijd, ijzertijd, Romeinse tijd tot en met de middeleeu-
wen en tenslotte de nieuwe tijd. Uit al deze perioden 
zijn sporen gevonden in Selissen die binnenkort te zien 
zijn in de vier vitrines. Door de gestage verbetering van 
ovens en baktechniek, is aardewerk een prima gids voor 
deskundigen om de ouderdom van bewoningslagen 
vast te stellen. Met name uit de ijzertijd zijn veel scher-
ven gevonden. De potten waren te breekbaar om 2600 
jaar ongeschonden door te komen en er werden veel 

scherven opgegraven. Puzzelaars van de archeologie-
werkgroep zijn erin geslaagd om uit honderden stukjes 
weer een forse voorraadpot te reconstrueren.  
  
Loopgraaf uit 1944 
Op de expositie zal ook getoond worden hoe een kring-
greppel wijst naar een verdwenen grafheuvel uit de 
vroege ijzertijd (700 v. Chr). Tevens wordt ook alles ver-
teld over sporen van een loopgraaf uit oktober 1944. 
Nadat bleek dat er zoveel sporen uit zoveel verschillen-
de perioden in de grond bewaard gebleven zijn, heeft 
de gemeente besloten om op de belangrijkste locaties 
in het gebied een meer complete opgraving te laten 
doen. Daarbij zullen minutieus alle voorwerpen maar 
ook alle verkleuringen in de bodem gedocumenteerd 
worden. Deze opgravingen zullen komend jaar starten 
en onze kennis over het verre verleden van Boxtel – en 
van Selissen in het bijzonder - nog verder  vergroten.  
   
Opening expositie. 
Sommige gevonden en tentoon-
gestelde losse scherfjes zijn te 
beperkt om goed te begrijpen uit 
wat voor schaal, pot of kan ze 
afkomstig zijn. Daarom toont de 
werkgroep ter vergelijking voor-
beelden van complete schalen 
en kannen van buiten Boxtel naast de scherven uit Selis-
sen.  
De unieke expositie zal tot eind december te zien zijn 
van dinsdag tot en met zondag van 10:00 tot 17:00 uur 
in het Oertijdmuseum. 
Op 12 oktober om 09:00 uur zal mevrouw S. van Alphen
-van de Ven de tentoonstelling officieel openen. Zij 
heeft haar hele leven in Selissen gewoond en met haar 
familie jarenlang de grond bewerkt en bewaard. 12 ok-
tober valt in de landelijke Archeologiedagen en daar-
mee ook in de maand van de Geschiedenis. Bij de ope-
ning is iedereen van harte welkom. 

  

 

 

Werkgroep Archeologie Heemkunde Boxtel 

Expositie  bodemvondsten Heem van Selis, Oertijdmuseum Bosscheweg 80 Boxtel 

Proefsleuven 

in de nieuw-

bouwwijk 

Heem van 

Selis 
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Zaterdag 5 oktober – film Liempde en de Tweede We-
reldoorlog 
Een documentaire gemaakt in 1995 met medewerking 
van Kèk Liemt en Omroep Dommelland. De film geeft 
een beeld van in Liempde de Tweede Wereldoorlog en 
bevat interviews met personen die van nabij WO II heb-
ben meegemaakt.  
Inloop 13.30 uur – film start om 14.00 uur | Bibliotheek 
Boxtel | gratis 

Zaterdag 12 oktober – film Wij waren kind in de oorlog 
Een documentaire van Guus Bekooy, Ad van Meurs en 
Hans van Liempt. Achttien Boxtelaren vertellen over 
hun kindertijd in de oorlog. Hoe was die tijd en konden 
ze nog wel kind zijn? 
Inloop 13.30 uur – film start om 14.00 uur | Bibliotheek 
Boxtel | gratis 
 
 

Vrijdag 18 oktober - Lezing Redders van de toren  
De Sint Petrus toren had er eigenlijk niet moeten staan, 
want 75 jaar geleden zou hij opgeblazen worden. Drie 
mannen hebben dat voorkomen. Wie waren deze man-
nen en waarom zou de toren opgeblazen worden?  
19.30 uur | Bibliotheek Boxtel | gratis 
 
 
 

Zaterdag 19 oktober – film Alles is tevergeefs als we 
vergeten 
Een tweedelige documentaire gebaseerd op een dag-
boek van een verzetsman uit Boxtel dat nauwgezet de 
gebeurtenissen de periode 17 september tot 25 okto-
ber 1944 beschrijft en vertelt het verhaal van de ge-
beurtenissen in de Kampina.  
Inloop 13.30 uur – film start om 14.00 uur | Bibliotheek 
Boxtel | gratis 

Alles is tevergeefs als we vergeten; 75 jaar vrijheid Boxtel 

Bibliotheek Boxtel staat twee maanden stil bij de bevrijding van Boxtel. We hebben een heel programma samen 
gesteld onder de naam ‘Alles is tevergeefs als we vergeten’. Ook in oktober zijn er diverse lezingen, films en ex-
posities in het kader van 75 jaar vrijheid in Boxtel die je niet mag missen! 
Ook Heemkunde Boxtel verleent hieraan zijn medewerking 
 
Programma ‘Alles is tevergeefs als we vergeten’ 
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Dinsdag 22 oktober  
Mini-college: Collaboratie in Boxtel door Marc Cleutjes 
Herdenken van 75 jaar bevrijding kan niet zonder ook 
de minder fraaie kanten van de bezetting te belichten. 
Tijdens dit minicollege  ondervraagt film- en documen-
tairemaker Hans van Liempt de Boxtelse journalist en 
historicus Marc Cleutjens over collaboratie in Boxtel 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
19.30 uur | Bibliotheek Boxtel | Leden € 2,50 , niet-
leden € 5,- 

Vrijdag 25 oktober 
Zeilfdoeners – Boxtel viert Vrijheid  
25 oktober is Boxtel bevrijd en dan staan we samen met 
de inwoners stil bij de bevrijding. Burgemeester Fons 
Naterop is hierbij ook aanwezig. Hij zal ingaan op de 
antwoorden die zijn gegeven op de vraag 'wanneer voel 
jij je vrij'. 
15:00 tot 17:00 uur | Bibliotheek Boxtel | gratis 
 

   

Op 23 juni 1941 schreef een Kapucijn in zijn kroniek-
boek:’ De Sicherheits-polizei is vandaag in ons klooster 
in ‘s-Hertogenbosch geweest. Zij vroegen naar de Pater, 
die onlangs in Boxtel en in Vught had gepreekt. Dit was 
Pater Othmarus. Na een gesprek over zijn preek werd 
Pater Othmarus verzocht om den volgende dag om 
15.00 uur naar het bureau van den Wolvenhoek In den 
Bosch te komen.’ In zijn toespraken protesteerde hij 
tegen ‘ De Nieuwe Orde ‘, die door de Nazi’s voortdu-
rend werd gepropageerd. Hun nationaalsocialistische 
opvatting over zuiverheid van ras, bloed en bodem 
stuitte vele Nederlanders tegen de borst. Zo ook 
Othmarus. Zoals hij in Boxtel had gesproken, zo deed hij 
dit ook enige dagen later in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
te Vught. De naam ‘Othmarus’ was zijn kloosternaam. 
Zijn burgernaam was Jo Lips, geboren op 18 december 
1909 te Moerdijk. 
Nadat zijn medebroeders hoorden, dat hij werd vastge-
houden in het Huis van Bewaring, werden naar hem 
enkele spullen gebracht: een kam, tandpasta en ook zijn 
brevier. 
Via Düsseldorf werd hij op transport gesteld naar het 
concentratiekamp Dachau. Na aankomst werd hij ge-
dwongen zijn pij uit te trekken. Zijn hoofdhaar en baard 
werden afgeschoren en hij kreeg het bekende, afschu-
welijke ‘boevenpak‘ aan. Op zijn jasje werd zijn nummer 

27673 aangebracht. En onder dat nummer was een ro-
de driehoek bevestigd ten teken dat hij een politiek ge-
vangene was. Daar werden zijn rozenkrans en scapulier-
medaille afgenomen. Voortaan had hij niets godsdien-
stig meer bij zich. Hij werd met enkele andere geestelij-
ken verplicht een wagen op luchtbanden te trekken, die 
ongeveer 8 meter lang was. Daarop werden niet alleen 
voedsel, zoals aardappelen, kolen en zout vervoerd 
maar ook zieke en overleden medegevangenen. Hij 
schrijft daarover: ‘Doorgaans moesten wij tot 7000 kilo-
gram op de wagen laden, niet omdat het anders te 
zwaar voor ons zou worden, maar met het oog op de 
luchtbanden! Op zondag 29 april 1945 rond 17.30 uur 
werd Othmarus en de andere kampgevangenen door de 
Amerikanen bevrijd. Bij thuiskomst namen enkele me-
debroeders hun teruggekeerde medebroeder spontaan 
op hun schouders en er barste een 
vreugdezang los. Omdat zijn mede-
broeders maandelijks brieven naar 
hem hadden gestuurd en pakketten 
naar hem in Dachau hadden gezon-
den, had hij de broederlijke verbon-
denheid vanuit Den Bosch in die ver-
schrikkelijke jaren in Dachau steeds 
blijven voelen. 
Hans de Visser, Kapucijn  

13 oktober 2019 om 11.15 uur in het MUBO, Baroniestraat     Lezing door Hans de Visser 

Van Pij tot Boevenpak . 
Arrestatie en gevangenschap van een pater kapucijn in concentratiekamp Dachau  
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Oorlogscanon  
De expositie is inhoudelijk zorgvuldig voorbereid door 
een deskundige projectgroep bestaande uit Hans van 
Liempt, Guus Bekooy, Frank van Doorn, Christ van Eeke-
len, Peter van der Linden en Roel Manders. Speciaal 
voor de expositie is een tijdlijn opgesteld waarin de oor-
logsgeschiedenis in Boxtel wordt verteld aan de hand 
van 80 feitelijke gebeurtenissen. Deze oorlogscanon 
wordt op twee plekken in de expositie gepresenteerd 
op grote borden van twee bij één meter. Er zijn ook ne-
gen locatieverhalen te bekijken van nader uitgewerkte 
thema’s zoals Airbornes in de Kampina, opblazen 
Zwaanse Brug, neergestorte vliegtuigen, bevrijding van 
Boxtel, NSB-burgemeester Thomaes. Daarnaast is met 
veel zorg een eregalerij samengesteld van 26 Boxtelse 
militairen en verzetsstrijders, die tijdens de oorlog hun 
leven hebben gegeven voor onze vrijheid.  
 
Aanraakscherm en voorwerpen  
Primeur is de presentatie van foto’s, beeld- en filmfrag-
menten over de oorlog in een speciaal voor deze expo-
sitie aangeschaft groot aanraakscherm. Uiteraard zijn er 
ook veel voorwerpen uit de oorlog te zien, van moppen-
boekje over de oorlog tot uniformen van Nederlanders, 
Amerikanen en Duitsers. Uniek is de uit Amerika over-
gekomen originele uniformjas van Mervin Stomberg, 
één van de airborne militairen die ondergedoken heb-
ben gezeten in de Kampina. En niet te vergeten de com-
municatie-apparatuur uit die tijd zoals gebruikt in vlieg-
tuigen en pantservoertuigen. De apparatuur werkt nog 
en zal door gidsen worden gedemonstreerd. Tijdens de 
openingstijden van MUBO zijn gidsen aanwezig voor 
rondleidingen in de expositie en voor demonstraties 
van de communicatieapparatuur.  
 
Drie lezingen  
Tijdens de looptijd van de expositie staan in MUBO ook 
drie lezingen op het programma. De eerste is op zondag 
8 september a.s. om 11.15 uur door drs. Ernst Vos van 
Museum Bevrijdende Vleugels in Best over de aanlei-
ding van de mobilisatie in 1939. De tweede lezing is op 
zondag 13 oktober a.s. om 11.15 uur door Pater Hans 
de Visser over arrestatie en gevangenschap van een 
priester Kapucijner in concentratiekamp Dachau. (zie 
verder in deze nieuwsbrief) De derde lezing is op zon 

 
dag 27 oktober a.s. om 11.15 uur door historicus Jan 
van Oudheusden over de bevrijding van Zuid-
Nederland. Men kan zich nu al voor de lezingen aanmel-
den op info@muboboxtel.nl of bij Willem van Vossen 
op 06-16041898. Entree: € 5,00 p.p.  
 
Schoolbezoeken  
Uiteraard is er gedacht aan de jongere generatie. Er 
kunnen schoolbezoeken aan de expositie worden ge-
pland van leerlingen van basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs. De klas wordt ontvangen en rondgeleid door 
de MUBO-gids en de leerlingen krijgen een vragenlijst 
over de oorlog, waarvan de antwoorden in de expositie 
zijn te vinden. Afspraak voor een schoolbezoek via in-
fo@muboboxtel.nl bij Willem van Vossen op 06-
16041898 of bij Gerry Roche van Cultuurbox via  
info@cultuurbox.eu  

EXPOSITIE BOXTEL IN DE OORLOGSJAREN 1940-1944 Mobilisatie - Bezetting - Bevrijding  

Van 31 augustus tot en met 3 november 2019 is in Museum Boxtel (MUBO) een expositie te zien over Boxtelse 

oorlogsjaren 1940-1944. De expositie is onderdeel van de viering van 75 jaar bevrijding in Noord-Brabant. Voor 

deze tentoonstelling is een tijdlijn samengesteld die met 80 gebeurtenissen de geschiedenis van de oorlogsjaren 

in Boxtel in beeld brengt. Ook is een eregalerij te zien van gesneuvelde militairen en omgekomen verzetsstrijders 

uit Boxtel. Primeur is de presentatie op groot aanraakscherm.  
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Een project van Brabants Historisch Informatie Centrum 
We gebruiken het woord 'bevolkingsregisters' hier als 
verzamelterm voor de zogenoemde volkstellingsregis-
ters en bevolkingsregisters. Ze bevatten ongeveer de-
zelfde gegevens, maar zijn met een ander doel opgezet. 
 
Bevolkingsregisters zijn ingesteld naar aanleiding van de 
derde algemene volkstelling in Nederland in 1849. Toen 
werd bepaald dat iedere gemeente een lopende bevol-
kingsadministratie moest bijhouden van wie er in de 
plaats woonachtig zijn. Terwijl de volkstellingsregisters 
een momentopname laten zien van de situatie in het 
jaar van de volkstelling, geven de bevolkingsregisters 
meer zicht op de wijzigingen (verhuizing, huwelijk, over-
lijden) gedurende een periode van tien jaar of langer. 
 
Het BHIC heeft van veel plaatsen (grofweg Noordoost-
Brabant) de bevolkingsregisters gescand en er een digi-
tale toegang op gemaakt. Hier willen we nu graag de 
plaatsen Boxtel en Liempde aan toevoegen! Help jij ons 
mee? 
 
Meer over bevolkingsregisters bij het BHIC vind je hier: 
http://www.bhic.nl/onderzoeken/hulp-bij-onderzoek/
bevolkingsregisters 
 
Het Boxtelse en Liempdse bevolkingsregister is nog niet 
gedigitaliseerd. Dat komt onder andere doordat de Ge-
meente Boxtel tot voor kort haar eigen archief beheer-
de. Sinds een paar jaar is het ondergebracht bij het Bra-
bants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Nu kunnen 
vrijwilligers ook meehelpen om alle gegevens online te 
krijgen. 

U kunt ook meehelpen door naar de website https://
hetvolk.org/ te gaan 
Ga naar ‘lopende projecten’  en open dan het project 
‘Bevolkingsregister Boxtel en Liempde’  
Als u mee wilt doen moet u eerst een account aanma-
ken; dat wijst zich vanzelf. Daarna kunt u aan de slag. 

de voortgang daarvan wordt op de site van HetVolk.org 
als percentage weergegeven. Zodra de invoer voltooid 
is, volgt in een apart project de controlefase. Daarna 
worden alle gegevens online gezet. 
 

Het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) is op zoek naar fanatieke vrijwilligers  

Leden Heemkunde Boxtel kunnen meehelpen 

Het inlogscherm 

Het werkterrein voor de vrijwilliger (oefenpagina) 

Bevolkingsregisters Boxtel en Liempde 
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Colofon 

VOORZITTER: 

Vacant 

E-mail: voorzitter@heemkundeboxtel.nl 

 

 

 

PENNINGMEESTER 

Nellie van den Brandt-Boselie 

E-mail: penningmeester@heemkundeboxtel.nl 

Telefoon: 0411-678303 

Rek.nr.: NL79 RABO 0128712880 t.n.v. Heemkundekring 

Boxtel 

SECRETARIS EN LEDENADMINISTRATIE: 

Christ van Eekelen 

De Houtbreker 23 

5283 ME Boxtel 

Telefoon: 0411-675818 

Website: www.heemkundeboxtel.nl 

E-mail: secretaris@heemkundeboxtel.nl 

REDACTIE: 

Christ van Eekelen 

Hanneke van der Eerden 

REDACTIEADRES: 

De Houtbreker 23 

5283 ME Boxtel 

E-mail: redactie@heemkundeboxtel.nl 

U wilt een stukje schrijven! 
U mag zelf ook kopij aanleveren voor een van de vol-
gende nieuwsbrieven. Lever uw tekst aan als Word-
bestand en voeg daar eventuele foto’s bij.  

Terugblik:       door Wilbert Steenbakkers 
Kleine excursie landgoed Haanwijk en bezoek  
Romeins Museum Halder 

Een groep van vijftien personen van Heemkunde Boxtel 
bracht zaterdag 10 augustus een bezoek aan het Land-
goed Haanwijk en het Romeins museum te Halder. 
Onder leiding van een gids van de Natuurwerkgroep 
Gestel werd een van de bossen betreden dat onderdeel 
is van het landgoed Haanwijk. Er werd veel  verteld 
over het ontstaan van de bossen, over de vegetatie, 
maar ook over de dieren die je hier kunt vinden. 
Enkele unieke plekken werden bezocht, zoals het bos in 
het bos. Later werd nog stilgestaan in de buurt van een 
goed verstopte dassenburcht. Helaas was men daar 
niet thuis. 
Na ongeveer een uur gewandeld te hebben bereikten 
we het eindpunt. Aansluitend werd het Romeins Muse-
um Halder bezocht. Dit museum is niet groot, maar 
geeft een goed beeld van het romeinse leven hier in 
deze omgeving. Zo is er een steenoven nagebouwd, als 
ook een waterput. De uitleg die gegeven werd was 
grandioos en was zeker een goede aanvulling op de 
vitrinekasten vol met diverse spullen. 
Al met al een geslaagde excursie en zeker een aanrader 
om eens op eigen gelegenheid te bezoeken. 

‘Bos in het bos’                  Foto’s: Wilbert Steenbakkers 

Indien onbestelbaar:  
De Houtbreker 23, 5283 ME Boxtel


