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Correspondentie tussen belanghebbenden van de
Peelhelm
5

[Onderstaande brieven zijn door het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden ingescand en
ter beschikking gesteld voor onderzoek. Enkele andere documenten uit andere bronnen
zijn ook opgenomen.]

17 juni 1910

Brief van Dominee Broer de Jong aan de heer Holwerda

Helenaveen 17 Juni 1910.
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Zeer geachte Heer Holwerda!
Een veenarbeider vond verleden Woensdag in het veen 3 munten, vervolgens een mooie
helm, die helaas stukgestooten is, stukken leer, die samen een kleedingstuk moeten
hebben gevormd, twee sandalen, die beide nog zeer gaaf zijn, een haak, zooals men die
bij de Romeinen aantrof om kleedingstukken aan elkander te bevestigen en verder 38
munten uit brons of zilver bestaande.
Verschillende dezer munten geven zeer duidelijk het beeld aan van een regeerend
vorst; het beeld is een forsche kop met
gebogen neus, om het haar een krans. Het randschrift van verschillenden is
“Constantinus”. Een enkele geeft verder duidelijk te zien “Victoriatus”; ?een? een
zeer ge?dood? randschrift op Romeinsche munten?
De vondst strekt zich over eenige meters veengrond uit; op ± 1 Meter diepte werd
een en ander aangetroffen.
Veel veen is er op deze plaats niet. 1 Meter z. g. grauwveen, dan de voorwerpen,
vervolgens ± 30 c. M. zwart veen, en dan reeds de vaste zandgrond.
[Het terrein is merkwaardig:]

Ik hoop dat onderstaand schetsje U eenig denkbeeld ervan geeft.
Ongeveer op de grens van zandgrond en veen, waar het veen begint en slechts 30 c.
M veen zit, is de plaats van de vondst.
Zijn de voorwerpen overblijfselen van personen, die in het veenmoeras zijn
omgekomen?
Laat ik U nog mogen zeggen, dat er nog eenige stukjes hout werden gevonden; zouden
deze van een speer afkomstig kunnen zijn?
Omtrent deze vondst zoudt U zeker velen met mij, een groot genoegen doen,
inlichtingen te geven.
Een en ander deelde ik U
mede, in de hoop, dat U het de moeite waard zoudt vinden, er kennis van te krijgen.
oppervlakkig geoordeeld, schijnt het toch, dat de voorwerpen van zeer oude datum
zijn, uit den tijd van Constantijn de Groote?
De gevonden voorwerpen worden zorgvuldig bewaard; de vinder is arm en zou zeer
gebaat zijn, wanneer hij ze voor de waarde van de hand zou kunnen doen.
Gaarne ben ik bereid, zoo mogelijk, nadere aanwijzingen te doen.
Mocht het U de moeite waard voorkomen, een en ander persoonlijk te komen bezichtigen,
zoo stel ik gaarne mijn huis voor U open.
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Met de meeste hoogachting
Uw. Dw/ dnr.
B.de Jong.
Herv. pred.

18, 19 en 21 juni 1910
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18 juni 1910 E e n
v o n d s t. Te Helenaveen zijn bij het turfgraven een
drietal munten, een paar schoenen en een wambuis van leder, waaronder een bruin
weefsel.
Een en ander lag in de z.g. zwarte turf, waarvan op de plaats, waar de voorwerpen
werden aangetroffen, slechts eene laag van 30 c.M. aanwezig is, bedekt met 1 M.
bovenveen.
19 juni 1910 Bij het uitgraven van veen te Meijel (Limb.) heeft een arbeider op
2½ meter diepte een g o u d e n
h e l m, gouden voetsporen, een gouden balletje
en drie goudstukjes ter grootte van een kwartje gevonden. Deze laatste met het
jaartal 512. Het gevondene is nog in gaven toestand.
21 juni 1910 Uit ouden tijd.
Bij het uitgraven van veen te Meijel (L.) heeft een arbeider op 2.1/2 meter diepte
een gouden helm, gouden voetsporen, een gouden balletje en drie goudstukken ter
grootte van een kwartje gevonden. Deze laatste met het jaartal 512. Het gevondene is
nog in gaven toestand.

20 juni 1910
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telegram van Roermond naar Leiden

TELEGRAM No B2, 40 woorden.
Aangenomen te Roermond, den 20
Ontvangen te LEIDEN den
/6

1910, ten 8 u. 12 m. middags
1910, ten 9 u. 12 m. middags, door R

ooggetuige meldt vondst veen Meyel als zilververgulde bolronde helm met parel banden
schouderbedekkingen mantelspeld zwaardkaf 41 munten konstantijn gevonden door
Smolenaars veenarbeider Meiel vondst heden raadhuis Meijel gedeponeerd direct
deskundig onderzoek hoog gewenscht
van Beurden
Secretaris “Limburg Roermond”

20 juni 1910
80

Krantenberichtjes

Brief van M. Wijmans vanuit Roermond aan het museum

M. Wijmans.
Roermond, den 20/6 1910
Aan Wel Ed Zeergel Heer Dr Holwerda
Leiden
WelEdZeerGelHeer
Uwen zoon en ? ant?f in verband met opgr? vandaar deze mede a? ? wellicht van
belang voor u is.
Heden, reizenden met den trein tusschen Weert en Budel (Limburg) vertelde mij een
Heer aan wijzende op de plaats daar waar ge weet gouden helm sporen ?stukken en
gouden geldstukken (± 200) gevonden waren in het veen. De goud waarde der stukjes zou
± f8 zijn Hij had een en ander gezien daar hij den woonde ?en helm was van binnen
zilver. Ook worden op deze plaats heel veel urnen etc gevonden. en zeide hij het eene
Lo? begraafplaats geweest was. Ik heb de juistheid zijner mededeelingen niet kunnen
toetsen daar mij den tijd daartoe ontbrak.
Wellicht ?t Gemeente bestuur Weert en ? van
Hoogachtend
UwZeerGedD?dD
M. Wijmans
adres
Nijmegen
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23 juni 1910 inventaris van de vondst door de gemeente Deurne, No 1360. [donderdag]
N° 1360
Deurne 23 Juni 1910
Dezer dagen zijn bij het graven van turf op een diepte van p. m. 1.30
meter
Gevonden
in de veengronden dezer gemeente gevonden
Schatten
1. 41 stuks kleine munten van de derde eeuw van Constantijn met een
?dig
Romeinsch hoofd en lauwerkrans
2 Een verguld zilveren helm met oorplaten en naar men meent met
Grieksch opschrift en versiering (erg beschadigd).
3 een stuk van een pijlkoker
4 Twee mantelspelden
5 Een gouden spoor
6 een paar stukken schoeisel en verder een party [?] stukken leder.
waarschijnlijk door het opdelven en behandelen verkleurd
Wij hebben gemeend UE?l hiervan te moeten kennisgeven
Id? den Heer Heneskes [?] van Binnenlandschzaken.
Burgemeester en Wethouders
Id? den Heer Commissaris der Koningin van Deurne ca
Noordbrabant.

23 juni 1910
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Brief van het museum aan de gemeente Meijel
23 Juni

10

Weledelachtbare Heer
Mag ik U namens de Directie van het Rijksmuseum van Oudheden beleefd om eenige
inlichtingen vragen naar aanleiding van een schrijven dat ons bereikte.
Is het juist dat er onder Uwe gemeente eene belangrijke oudheidkundige vondst is
gedaan=
Wij mochten daaromtrent geen bericht van U ontvangen, maar aangezien onze
berichtgever ons zeer betrouwbaar voorkomt, meenen wij te mogen veronderstellen dat
door U in dit geval geen gevolg is gegeven aan de Ministrieele aanschrijving aan ´s
Konings Commissarissen van 2 Mei 1887 No 878 K.W.
Wij hopen echter toch op Uw welwillendheid te mogen rekenen. Onze berichtgever meende
dat de voorwerpen bij U zijn gedeponeerd omdat het eigendomsrecht er op niet vast
staat. Is dit ook juist? Zoudt U er dan, in dat geval, ook te willen medewerken dat
bedoelde voorwerpen niet aan anderen worden verkocht, maar tegen betaling in
Rijkseigendom, in casu in het bezit van het Museum van oudheden overgaan?
den Heer Burgemeester
der Gemeente Meijel.
Meijel.
Zou het niet mogelijk zijn dat de voorwerpen ter taxatie naar het Museum worden
opgezonden. Het dunkt ons dat ook voor beid[e] partijen die rechten hierop doen
gelden, dit niet anders dan aangenaam kan zijn.
Is dit echter niet mogelijk, zou dan de ond[er]directeur Dr J.H. Holwerda, die vóór
dien tijd door allerlei werkzaamheden verhinderd is, in Augustus nog in (de)
gelegenheid kunnen worden gesteld bij U de voorwerpen te onderzoeken?
Door ons hierin behulpzaam te zijn zoudt U ons zeer verplichten
In afwachting, namens de Directie
Hoogachtend
P.L.vanGenderen
administrateur

23 juni 1910
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160

inventaris van de vondst door de gemeente Deurne

Brief van het museum aan de gemeente Deurne
23 Juni

10.

WelEdelachtbare Heer.
Namens de Directie van het Rijksmuseum van oudheden veroorloof ik mij met het
volgende verzoek tot U te komen.
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U zult U misschien wel herinneren dat U den Onderdirecteur van ons Museum, Dr J.H.
Holwerda die U voor een paar jaar bezocht, Uw medewerking in dergelijke zaken hebt
toegezegd.
Men meldt ons dat te Meijel in grond aan Uwe gemeente toebehoorende, Romeinsche
voorwerpen van waarde gevonden zijn. Het zou ons zeer aangenaam zijn als U er toe
wilde medewerken dat die voorwerpen, natuurlijk tegen betaling van de waarde, in het
bezit van het Rijksmuseum van Oudheden konden overgaan.
Door hiertoe te willen medewerken en ons nader omtrent deze zaken te willen
inlichten, zoude U ons zeer verplichten.
Daar de wetenschappelijke ambtenaren die deze zaak moeten beoordeelen, wegens
opgravingen op reis zijn, zou een van hen, waarschijnlijk Dr J.H. Holwerda eerst in
Augustus ter plaatse kunnen komen.
den Heer Burgemeester
der Gemeente Deurne
te Deurne
Misschien zouden de voorwerpen echter wel ter beoordeeling en taxatie kunnen worden
opgezonden Wij houden ons ten zeerste aanbevolen in deze Uwe medewerking te mogen
hebben en toe?
Hoogachtend
P.L.vanGenderen
Administrateur.

23 juni 1910

Brief van het museum aan M. Wijmans te Nijmegen

340.

23 Juni 1910.
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WelEd. Heer,
Hiermede zeggen wij U dank voor het bericht betreffende de gevonden oudheden in
Limburg. De vondst is gedaan te Meijel bij Helenaveen.
Wij hebben ons reeds in verbinding gesteld met de vinders.
Inmiddels teekenen
Hoogachtend
P.L.vanGenderen
admin.
DenHeer M. Wijmans
Nijmegen

23 juni 1910
341.
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23 Juni 1910.
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WelEerwaardeHeer,
Namens de Directie zeg ik U dank voor Uw geëerde van 21 dezer.
Wij hebben ons in verbinding gesteld met de Burgemeesters van Meyel en Deurne
aangezien er op het oogenblik geen der wetenschappelijke ambtenaren aanwezig is om
naar Limburg te gaan; de opgravingen te Voorburg zijn in vollen gang.
Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn
Den WelEerw Heer
Ds B. de Jong
P.L.vanGenderen
te Hl
admin

23 juni 1910
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Brief van het museum aan dominee B. de Jong

Brief van het museum aan A.F. van Beurden te Roermond
23 Juni 1910.
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Weledelgeb. Heer,
Namens de Directie zeg ik U wel dank voor de groote moeite welke U nam om
teekeningen te maken van de te Meijel gevonden voorwerpen en om de reis daarheen te
maken. Wij stellen dit zeer op prijs en houden ons aanbevolen voor uwe verdere
medewerking in dergelijke gevallen.
Wij hebben ons in verbinding gesteld met den Burgemeester van Meijel en wachten nu
af.
Uw uitvoerig schrijven gaf ons ook veel licht. De teekeningen
Den Heer A F van Beurden
Roermond.
zullen wij U terugzenden, later. Gelijk hiermede doen wij U een postwissel van f2.80½
toekomen ter vergoeding van de gemaakte kosten.
Inmiddels teeken ik
Hoogachtend
P.L.vanGenderen
admin.

23 juni 1910
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Reçu van het kadaster

No. 135.
A.F van Beurden
KADASTER.
Landmeter van het Kadaster
NO 4017
te Roermond
Ontvangen van den Heer Bos Directeur Maatschappij Helenaveen qq
de som van twintig gulden en vijfenzestig cent,
wegens conferentie en vervaardiging kaart verdeeling boerderijen en berekening
Gezien 23 Juni 1910
Salaris
f 13.00
De Ingenieur-Verificateur,
Kad. recht reg. No. 18/268 18/269
2.Kwisthout
Onkosten
5.65
TOTAAL
f 20.65

24 juni 1910

Brief van de burgemeester van Meijel aan het museum -1-

Meyel 24 Juni 1910
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In beleefd antwoord op Uw schrijven hiernevens vermeld heb ik de eer te berichten,
dat daarbij de bedoelde oudheidkundige vondst is gedaan in de aangrenzende gemeente
Deurne door een veenarbeider wonende in deze gemeente.
De gevonden voorwerpen bestaan in hoofdzaak uit 41 munten waarop om den beeldenaar
“Constantinus” een verguld zilveren helm plaat, spoor, enz
Omtrent de gevonden stukken dreigt een rechtsgeding te ontstaan over de vraag wie als
grondeigenaar recht heeft op de helft van het gevondene, daarom durft de vinder
Gabriel Smolenaars de stukken niet uit handen geven.
Bijaldien de voorwerpen en tegoeden e.k. nog in bewaar zijn bij den vinder dan
veronderstel ik dat dezelve alsdan wel door den Heer Onderdirecteur kunnen onderzocht
worden.
Ten einde eene vergeefsche reis te voorkomen, geef ik in overweging mij vooraf te
raadplegen. Ik zal dan onmiddelijk bericht zenden waar de stukken kunnen gezien
worden
Aan de directeur van
het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden

24 juni 1910
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280

De Burgemeester
(get) Jan Truyen.
Meyel 24 juni 1910

Brief van de burgemeester van Meijel aan het museum -2-

No 3079
Meijel 24 Juni 1910.
Bericht op schrijven
van 23 Juni ll N. 338
In beleefd antwoord op het schrijven hierneven vermeld heb ik de eer te berichten
dat de daarbij bedoelde oudheidkundige vondst is gedaan in de aangrenzende gemeente
Deurne door een arbeider wonende in deze gemeenye
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De gevonden voorwerpen bestaan in hoofdzaak uit 41 munten waarop voor den
beeldenaar “Constantinus”, een verguld zilveren helm, een dito plaat en spoor enz.
Er dreigt een rechtsgeding te ontstaan over de vraag wie als grondeigenaar recht
heeft op de helft van het gevondene, daarom durft de vinder Gabriel Smo;enaars de
stukken niet uit handen geven.
Mochten de voorwerpen in Augustus e.k nog in bewaar zijn bij den vinder, dan
twijfel ik niet of dezelfde zullen alsdan wel door den Heer Onderdirecteur bezichtigs
worden/
De Burgemeester der gemeente
Meijel
/ Teneinde eene vergeefsche reis te
Jan Truijen
voorkomen, geef ik in overweging mij
vooraf te raadplegen. Ik zal dan onmiddelijk
bericht Aan zenden waar de stukken kunnen gezien worden
de Directie van het
JTr
Rijksmuseum van oudheden
te
Leiden
schrijven aan Smolenaars en Deurne?

onbekend 1910
300
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Brief van het museum aan Gabriel Smolenaars

0

Oudheden

Mijnheer,

Van verschillende kanten vernamen wij dat U voorwerpen heeft opgegra[ven]
Wij vernamen ook dat het eigendomsrecht van deze voorwerpen betwist wordt.
Nu wilde wij U vragen om deze voorwerpen aan ons Museum op te zenden. Wij zullen U
dan een bewijs van ontvangst zenden en daarna de waarde bepalen.
Op verlangen zullen wij de waarde alleen aan U mededeelen; dit laatste is voor U van
groot belang.
In ons Museum zijn de voorwerpen goed opgeborgen, daarvan kunnen wij U de verzekering
geven.
Waarschijnlijk wil de regeering ze wel van U overnemen voor een overeen te komen
prijs.
Heer Gabriel Smolenaars.
Meijel.

315

320

430
Indien U ze niet aan ons verkoopt, kunt U ze ten alle tijden terug krijgen. De
verzending kan geschieden per postpakket. aangetekend.
Gaarne vernemen wij wat U hiervan denkt.
De Hoogleeraar. Directeur
v/h Rijksmuseum van oudheden
A.E.J. Holwerda.

28 juni 1910
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Kasboek van de Maatschappij Helenaveen

Per transport
“
Onkosten ? reisk. direct
“
idem
telefon huis
Per
“
“
“

transport
A. Bos dir? sal op rek
Onkosten receptie direct.
Veengronden kadaster opmet

28 juni 1910

91

f 6193.27
30.14.30

1
v

f 8107.99
223.50
100.20.65

Brief van het museum aan van Beurden

355
335

?otre
86

28 Juni 1910.

419

Teekening Meijel.
WelEdelgeborenHeer,
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Hierbij doe ik U namens de Directie de teekeningen van de vondst te Meijel, in dank
weder toekomen.
Volgens den Burgemeester van Meijel is de vondst gedaan te Deurne. Wij zijn nog niet
veel verder gekomen, doch meenen aan verschillende berichten te merken dat een en
ander voorloopig goed is opgeborgen. Wij hopen spoedig in de gelegenheid te zijn er
werk van te maken.
Hoogachtend
Den Heer A.F.v.Beurden.
Roermond
P.L.vanGenderen
admin.

29 juni 1910

Brief van het museum aan de Regeering

391
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359.
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28 Juni 1910
No 1794; K en W.
vondst onder
Deurne

29 Juni

10

Bericht van
den Burgemeester
360

365

370

Reeds lang vóór de Heer Burgemeester van Deurne der Regeering van de vondst in
zijne gemeente kennis gaf, hadden wij er bericht van door onze agenten. Wij bezitten
van die voorwerpen afbeelding, gevaar dat zij over de grenzen gaan is uitgesloten en
ter gelegener tijd hopen wij in overleg met den Directeur van het Koninklijk
Pennin[gen]kabinet de zaak tot een goed einde te brengen.
Indien ik daartoe de hulp der Regeering noodig mocht hebben, zal ik mij tot Haar
wenden, anders zal ik deze zaak zóó behandelen, als in overeenstemming met de
zienswijze der Regeering dergelijke zaken altijd door mij behandeld worden. Ik
vertrouw dat de Regeering het hiermede eens is.
Het verdient zeker waardeering dat genoemde Burgemeester zich tot de Regeering
gewend heeft. Blijkbaar was hij onkundig van de Ministrieele Aanschrijving van 2 Mei
1887 No 878; afd. KW, anders zou hij die mededeeling tot mij ge? hebben. Naar
aanleiding van de berichten onzer agenten hadden zij ook den Burgemeester enkele
dagen geleden om inlichtingen verzocht

375

Zijne Excellentie
den Minister van
Binnenlandsche
zaken

380

7 juli 1910

Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum

GEMEENTE DEURNE c. a.

385

390

395

De Hoogleeraar-Directeur
van het Rijksmuseum
van Oudheden
A.E.J. Holwerda.

DEURNE,

7 Juli 1910

WelEdele Heer!
Naar aanleiding van Uw schrijven van gisteren, deel ik U mede, dat de Romeinsche
voorwerpen, gevonden door een zekeren Smolenaars te Meijel, in het veen toebehoorend
aan de Gemeente en waarvan de bovenlaag (het grauwe.) verpacht aan de Firma Terwindt
en Arntz en geexploiteerd door de Firma Steegh en Esser, nog steeds zich bevinden te
huize van Smolenaars.
Ik zal nu trachten om a.s. Zaterdag die voorwerpen, welke zich in een glazen kast
bevinden, hier te krijgen, opdat U Onder-Directeur de reis naar Meyel (afstand 3 uur)
niet behoeft te maken, tenzij ZE. dit met het oog op sommige voorwerpen (meeste
lederwerk van schoeisel als anderzins) welke zich bij den Heer A. Bos, Directeur der
Mij Helenaveen bevinden, die reis toch zou willen doen.
Zoolang ? kwestie van mede eigendom tusschen Steegh en de Gemeente blijft bestaan,
geeft de vinder de voorwerpen niet af.
Het schijnt reeds antiquairs geld hebben geboden. Men noemt reeds een som van f1000.voor de helm alleen.
De vinder kan of zal nog niet verkoopen. Naar ik verneem heeft de Heer van Beurden,
Landmeter van het Kadaster te Roermond, U de inlichtingen, die U mij gevraagd heeft
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bij schrijven vsn 23 Juni jl no 339. verstrekt.
Hoogachtend
Uwdwdr
K.Laan
Burg

9 juli 1910

Bezoek van Holwerda jr. aan Deurne

410

16 juli 1910 DEURNE. Zaterdag l.l. was alhier op 't Raadhuis de secretaris van 't
museum van oudheden uit Leiden, teneinde de gedane vondst, door G. Smolenaars uit
Meijel, in de Veenderijen onzer gemeente, te onderzoeken. Genoemde heer verklaarde ze
nog al van groote waarde en de diverse voorwerpen zullen dan ook naar genoemd museum
worden opgezonden, wijl daar voor de hoogst mogelijke opbrengst zal gezorgd worden.
Op Zondag 24 Juli a.s., zullen zij nog den ganschen dag, tegen een kleine vergoeding
voor den vinder, op 't Raadhuis alhier te bezichtigen zijn.

415

20 juli 1910

420

425

Helden ? Juli 1910
Zeer ge. Heer
Hier in de buurt 2 uur van Helden is een zeer mooie vondst gedaan 43 munten van het
jaar 512-521 van een Romeinsch en ? harnast van zilver verguld of goud de goederen
zijn gevonden in de peel met turfgraven 2½ meter diep het schijnt dat dus wel zoo een
ridder is geweest
Ik weet niet of het nog van de arbeider te koop is ik zouder ? aan ?der voor zoo
spoedig mogelijk komen te zien door ben ik bereid voor eens met U er na toe te gaan.
Hoogachtend.
JanUeberbach
Hierbij nog een bericht uit de courant.

24 juli 1910
430

Briefje van Ueberbach uit Helden aan het museum

Tentoonstelling in het raadhuis van Deurne

[...] Op Zondag 24 Juli a.s., zullen zij nog den ganschen dag, tegen een kleine
vergoeding voor den vinder, op 't Raadhuis alhier te bezichtigen zijn.

27 augustus 1910

Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum

GEMEENTE DEURNE c. a.
435

440

445

DEURNE,

27 Augs 1910

Hooggeachte Heer!
Naar aanleiding van Uw schrijven deel ik U mede, dat het altijd in het plan ligt
van Smolenaars om de helm in Sept naar het Rijksmuseum over te brengen. Ook de
Gemeente zou liefst zien het museum in het bezit van de vondst geraakt.
Ik zou echter vóór dien tijd gaarne weten, hoeveel het museum zou kunnen besteden.
Dat hij de prijs wetend, misbruik zou maken, om alles aan een Franck of Gildemeester
te verkoopen, betwijfel ik. indien althans het Rijk de vondst op prijs stelt.
Daar ik niet gaarne alleen naar L. wil gaan zal ik hem waarschijnlijk vergezellen.
Hoogachtend Uwdr
KLaan
Burg

28 augustus 1910

Brief van Smolenaars aan het museum

Meijel 28 Augustus 1910

450

455

EedelAchtbare Heer
Volgens onze afspraak in Deurne als zou ik deze voorwerpen die door mij gevonden zijn
in de Deurner peel in de Maand September naar het Rijksmuseum te Leiden brengen
hetgeen ik gaarne doe
Dezer dagen stuurde mij de Firma Steech de Deurwaarder met eene dagvaarding om binnen
de 14 dagen met hem de voorwerpen te gaan verkoopen of door een Heer Kantonrechter de
waarde laten schatten om zoo uit onverdeeldheid te geraken
Toen ben ik naar den Heer Jan Truijen Burgemeester te Meijel om inlichtingen geweest
die mij naar Roermond naar een Rechtsgeleerde stuurde om deze met de zaak te
#213
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460

465

470

raadplegen Deze geleerde heeft mij aangeraden U Mijnheer eens te vragen naar de
waarde voor mijn gedeelte indien de Regeering dat van mij over wil nemen hetgeen voor
mij was van groot belang daar ik van de voorwerpen maar naar het Museum moest brengen
als wij met den prijs overeen kwamen
Dan kan de Firma Steech zich nog eerst met Deurne meten eer dat hij die voorwerpen
zoo maar opeischt zegt deze Rechtsgeleerde
Wanneer u Mijnheer nu zoo goed wil zijn mij de waarde voor mijn gedeelte mij laten
weten kan ik met de heeren raad houden wat te doen Ik voeg hierbij een Postzegel voor
antwoord
U Groetend Mijnheer
Gabriël Smolenaars
Meijel
Limburg

30 augustus 1910

Telegram van het museum aan Smolenaars

[inhoud onbekend, bezoek volgende dag]

13 september 1910
475

Brief van het museum aan de gemeente Deurne

[verder praktisch onleesbaar]

0
43
455
480

485

Hooggeachten Heer

? teekening
[De inhoud zou o.a. zijn:
dat de f1200 voor Gebbel “wel wat veel was, daar ik nog niet eens de gelegenheid had
het voorwerp kalm te bestudeeren en ook dacht ik dat die arme drommel er maar het
meeste voordeel van hebben moest”.]

september/oktober 1910

490

Telegram van de gemeente Deurne aan het museum

[De burgemeester stuurde daarop een telegram waarin hij aangaf de zaak positief te
willen benaderen. Hij moest evenwel eerst de kwestie doorspreken met het lokale
bestuur [...]]

27 september 1910

Brief van het museum aan de gemeente Deurne

478

495

500

505

16
80

Zeer geachte Heer
[praktisch onleesbaar] Verleden week deelde onze administrateur de heer van Genderen
mij mede dat ? dat in eenige Gemeente wat ik mij niet van onze eerste afspraak had
gehouden.
Ik had gehoopt dat u ge gezet zijn onkosten dan ik u ver?ing de kunnen vertellen.
Deze was dat Smolenaars ons schreef doen toezenden Ze hebben gekregen van de firma
Steegh ? ?d van zijn ?d om aan ? zorgen zelfs
mogelijk in zijn voordeel en in
de ? Ze kennen daar ? spoedig ge ons ?d gegeven langs zijn die willen gaan
krijgen
deed bewijst me dat admin?ing die de
Steegh zelf
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6 oktober 1910
510

Telegram van gemeente Deurne aan het museum

Ontvangen te LEIDEN den 6/10 1910, ten 6 u. 8 m. des n middags door: my
DEURNE 9-10-6 / 10-5.46:=
= WAARSCHYNLYK LAATST VOLGENDE WEEK = BURGEMEESTER

7 oktober 1910
515

Brief van het museum aan de gemeente Deurne

08

7 Oct

10

43
115
520

525

530

Zeer geachte Heer
Vriendelijk dank voor uw telegram. ?el had ik gehoopt dat het iets eerder zou
kunnen volhouden want met het oog op de dreigementen van uw tegenpartij ziet onze ad?
d ons zoo spoedig mogelijk algeheel eigenaar van de voorwerpen te zien te worden. Is
het dus mogelijk dat de zaak nog eenigzins bespoedigd wordt dan zoudt u ons veel
genoegen doen. In alle gevallen hoop ik dat u ons zoo spoedig mogelijk de beslissing
zult willen mededeelen.
Hoogachtend
???
JHHolwerda
onderdirekteur ???
den WelEdachtb Heer
Burgemeester
van Deurne (N. B)
8 oktober 1910

535

540

Telegram van gemeente Deurne aan het museum

Ontvangen te LEIDEN den 8/10 1910, ten 1 u. 5 m. des na middags door: MBr
DEURNE 9 29 8 / 11 12.34=
MET HET OOG OOK OP BEHANDELING BEGROOTING DEZER DAGEN BESLISSING,DAARNA
MACHTIGING
ONDERH VERKOOP STATEN,GEEN ONGERUSTHEID GEMEENTE ONDERHANDELT OF VERKOOPT
ANDEREN,VERMEEN BOD INGANG VINDT = BURGEMEESTER +
25 oktober 1910

Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum

GEMEENTE DEURNE c. a.

Den Heer Directeur van het Museum van Oudheden
Leiden.

545

550

555

560

DEURNE,25 Oct 1910

Uw vraag per telegram met betaald antwoord heden morgen ontvangen Het laatste zal ik
in mijn bezit houden en zoodra de beslissing daar is, daarvan mededeling te doen Het
doel van mijn laatste schrijven was om te vernemen of eene vraag van f1000. benevens
eventueele kosten van procedeeren bij U of het Rijk in goede aarde zou vallen
Immers indien de Raad zulk bedrag vraagt, en het Rijk biedt het eerst door U
genoemde bedrag van f800. dan zullen we nadien weder eene raadsvergadering moeten
hebben. Eene raadsvergadering wordt hier niet dikwijls gehouden omdat sommige
raadsleden 2½ uur van het Raadhuis afwonen. Indien U mij nu spoedig kan mededeelen of
het voorstel van B. en W. bij U ingang vindt, dan zal ik zoo spoedig doenlijk eene
daartoe belegde vergadering houden. De vergadering zou reeds gehouden zijn indien we
zulks niet uitgesteld hadden met het oog op de behandeling der begrooting, rekening,
verordening gemeentebedrijf als anderszins.
Hoogachtend
De Burgemeester van Deurne
KLaan
25 oktober 1910

Brief van het museum aan de burgemeester van Deurne

542
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565

570

575

580

585

590

25 Oct
25 Oct
10
Zeer geachte Heer
Namens de directie kan ik U op uw brief het volgende mededeelen. Als wij eigenaars
van de bewuste voorwerpen zijn geworden moeten we tevens zeker zijn dat derden geen
rechten meer er op doen gelden. Volgens onzen rechtskundige zou een proces over de
zaak zeer ingewikkeld en langdurig kunnen zijn, zoodat er ook voor den winnaar ervan
belangrijke sommen mee gemoeid kunnen zijn, waarschijnlijk meer dan de zaak waard is.
Evenmin als de gemeente Deurne dit zal willen riskeeren mogen wij het Rijk in zulke
zaken wikkelen. We moeten dus schikken ook met de firma S. Doordat deze firma met ons
over de zaak is begonnen zijn we al door middel van onze advocaten over een schikking
aan het onderhandelen en we hebben hoop dat het wel zou lukken, maar we moeten dan
ook weten waar we met Deurne aan toe zijn. Met andere woorden er is haast bij de
zaak. We hebben haar door het wachten op uw antwoord al zeer lang getraineerd.
Nu willen wij van onzen kant om de zaak te bespoedigen het offer brengen om ons bod
op f1000 te verhoogen en bieden er dus hierbij die som, maar aan den anderen kant
meenen wij nu ook op spoed te moeten aandringen. Langer dan een week kunnen wij de
onderhandelingen met de [fir]ma S. niet sleepende houden. Wil dus de gemeente de ?
isies aans ons overdragen dan zullen wij toch binnen een week een definitief antwoord
moeten hebben. Zoolang dus nog zullen wij ons bod van f1000 benevens eventueele
proceskosten [en] schikkingskosten handhaven.
Hoogachtend
?
D JHHolwerda
onderdirekteur de ?
den Heer Burgemeester
der gemeente Deurne
N.B.
8 november 1910

595

Brief van het museum aan de burgemeester van Deurne

1??

P.L.vanGenderen

admin

175

Burgemeester van Deurne
Copie N568
te Deurne
600

605

610

Zeer geachte Heer
Beleefd zeg ik u dank voor uw uitvoerig telegram Wij zullen nu de andere
onderhandelingen, waarover ik u reeds schreef, maar zóó be?stigen alsof de zaak met
Deurne al geheel in orde was. Want zooals ik u schreef moeten wij die zaak thans
beslissen. We wachten dan ook met gerustheid de beslissing van de gemeenteraad af.
Alleen verzoek ik u nog beleefd ons die zoo spoedig mogelijk te laten vernemen.
Bij voorbaat onzen dank.
Hoogachtend
onderdir
JHHolwerda
23 november 1910

615

8Nov1910

Telegram van gemeente Deurne aan het museum

Ontvangen te LEIDEN den 23/11 1910, ten 11 u. 45 m. des middags door: ?A
Ledna
DEURNE 9 10 23 / 11 11,-30 M =
RAAD 1000 PROCESKOSTEN SCHADEVERGOEDING GOEDGEKEURD = BURHEMEESTER .+
24 november 1910

Brief van het museum aan de burgemeester van Deurne

14?
220

620
599

24 Nov

10

Hooggeachte Heer
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625

630

635

640

645

650

Vriendelijk dank voor uw telegram van gisteren. We hopen dat nu ook opvatting het
gemeenteraadsbesluit zal worden goed gekeurd opdat we dan van het geheele ?t van het
stuk komen. Met de firma S. zijn we tot een schikking gekomen. Onze advocaat ried ons
sterk af het tot een proces te laten komen.
Ondertusschen heb ik helm en leder onderhanden laten nemen. De eerste is werkelijk
een zeer mooi stuk, u zult met veel genoegen zien wat er van geworden is onder
deskundige handen. We hopen ervan u ter zijner tijd een foto van te bieden. Het
blijkt echter dat één wangstuk gestolen of verdwenen is. Dat schijnt in andere handen
te zijn geraakt en daar daardoor het voorwerp niet geheel compleet is zouden we
gaarne willen zien of het nog terug te krijgen is. Zou het niet helpen als we eens in
de buurt helen bekend maken dat wie dit stuk nog mocht vinden op een belooning van
200 gulden rekenen kan als hij het naar ons opzendt. wanneer u denkt dat dit
uitwerking zou hebben, zoudt u het dan misschien voor ons willen laten bekend maken,
hetzij officieel of onderhands. U zoudt ons daar zeer mee verplichten. Echter ook al
ontbreekt dit stuk toch is de helm zooals ik wel dacht toen ik hem zag een zeer mooie
aanwinst voor ons museum. Ook de schoenen zijn aardig. Het blijken echter geen vier
doch maar twee te zijn van verschillende lagen leer in elkaar. Het lederwerk is nog
eigelijk nogal tegen gevallen. Er is niets meer van te maken dan een paar verknipte
lappen, mogelijk van een schabrak voor het paard.
We mogen zeker wel spoedig van u hooren als de stalen de z?te goed hebben gestr?
en we tot afrekening over kunnen gaan. Intusschen dank ik u nog wel zeer voor uw be?
vonden welwillendheid in deze zaak.
Hoogachtend
?
JHHolwerda
onderdirekteur
den WelEdachtb. Heer Burgemeester
van Deurne
25 november 1910

655

660

665

670

GEMEENTE DEURNE c. a.
No 4B.

680

DEURNE,28 November 1910

Hooggeachte Heer!
Naar aanleiding van uw schrijven van gisteren no 599 heb ik de eer U mede te
deelen, dat ‘t Raads besluit binnen een paar dagen ter goedkeuring wordt ingezondne.
‘t Is zeer te bejammeren, een gedeelte van de helm (wangstuk) niet aanwezig is. Ik
twijfel ten zeerste, dit stuk gestolen is. Verschillende personen hebben nà
Smolenaars nog naar voorwerpen gezocht en ook gevonden. Of al het gevondene bijeen
is, weet ik niet. Indertijd was iemand ook in het bezit van een stuk (waarschijnlijk
wangstuk)
Ik zal eens informeeren of hij dit bij het door Smolenaars gevondene heeft gevoegd.
Mocht dit niet zijn dan zal ik trachte het voor geringerder vereischt voor tamelijk
hoogen prijs aan te schaffen. Voorloopig zou ik daartoe geen bekendmaking onder
toezegging van belooning doen
Hoogachtend steeds ter Uwer diensten
Uwdr
KLaan
Burg
24 november 1910

675

Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum

Brief van Smolenaars aan het museum

Edelachtbare Heer
Neem mij niet ten kwade als dat ik U nog eenige regels schrijf daar ik U beleefd wil
vragen of de door mij gevonden voorwerpen die U op 31 Augustes van mij hebt gekocht
met het herstellen goed gelukt zijn
Daar U mij toen belooft heeft wanneer het leer nog goed in zijn geheel te krijgen was
dat ik dan nog 300 Gulden bij kreeg Daarom Mijnheer ben ik zeer benieuwd hoe dat mee
is gevallen wanneer ik nog zoo’n sommetje kreeg dat kwam mij nu nog goed van pas maar
wanneer het niet is daar valt niets tegen wij waren toen accoord Maar ik denk als
dat Mijnheer zijn gegeven woord toch niet zal verbreken wanneer alles naar wensch is
gelukt Dan zijn dat voor het Museum toch maar een paar centen en voor mij is dat veel
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685

690

695

700

Ook laat ik u Mijnheer weten dat ik van de Gemeente Deurne mijne moeite betaald heb
gekregen Daar ik 4 keer naar Deurne ben moeten komen en eens met het rijtuig toen U
in Deurne was dat is 5 maal nu gerekend dat de afstand van Meijel naar Deurne 15
Kilometer is dan heb ik juist 1 cent per Kilometer dit is 1 Gulden 50 cent zonder dat
ik nog de tijd reken die ik in Deurne ben geweest
Is het geen schande voor zoo’n rijke gemeente als Deurne om een arme werkman die met
de hande de kost moet verdienen om die voor zooveel verloren tijd 1 Gulden en 50
centen te geven Daar ik toch ook 1200 Gulden voor de gemeente gevonden had hadden ze
mij toch wel ieder dag dat ik er ben geweest een goed daggeld kunnen geven Dat was
dan toch niets meer geweest als eerlijk
Hoogachtend
Gabriel Smolenaars
Meijel
Meijel 24 November 1910
24 november 1910
600.
24 Nov

705

710

715

720

Brief van het museum aan Smolenaars

0.

25 Nov

10

Geachte Heer
Het spijt me op uw brief geen gunstig antwoord te kunnen geven. Het leer is ons
zeer tegengevallen. We hoopten dat u nog een kleedingsstuk ?t voor den dag zou kunnen
doen het blijken slechts een paar vierkante lappen te zijn, mogelijkerwijs een
paardedeken of zoo iets. Was het werkelijk iets van belang gebleken dan zoudt ge
zeker nog een kleine toelage gekregen hebben, het is echter voor ons ook een
tegenvaller.
Ook heeft het ons veel geld gekost de zaak uit een proces te houden. U moet dus niet
meer van ons verwachten Het blijkt ons dat van de helm een wangklep weg is. Is die er
nooit geweest of mogelijk gestolen. Zou die niet weer te vinden zijn? Konden we er
die nog eens bij krijgen dan zou ons dat wel een paar honderd gulden waard zijn.
Misschien weet u er een weg op.
Hoogachtend
JHHolwerda
onderdirekt RMO
den Heer G. Smolenaars
Meyel
28 november 1910

725

730

735

740

745

Brief van het museum aan van Beurden

604
28 Nov

28 Nov

10

? Heer
Namens de directie dank ik u zeer voor uw vriendelijk schrijven. Wel is f2,50 vrij
ooit meer dan we voor een dergelijk voorwerp plegen te geven , ? twee gulden ? een
gewezen hen te willen toezenden.
Het zal zonder twijfel uw belangstelling hebben dat t ons gelukt is de helm en
bijbehoorende voorwerpen ? ? zoo v?lijk, ? ons te schrijven, gevonden het men bij
Meyel, ? ? ? om te krijgen.
? verschillende redenen is het mij niet wenschelijk ver?end blin?t van de zaak te
geven, en wilt dit dus wel als een persoonlijke mededeeling beschouwen.
Ook voor uw zekerheid hierbij ?t nog wel onze beleefden dank
Hoogachtend
?
Dr JHHolwerda
onderdirekteur
afd. archeool.
den WelEd Geb Heer van Beurden
Secr. Provgenootsch. Limburg
Roermond.
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30 november 1910

Brief van Smolenaars aan het museum

II
750

755

760

765

770

775

780

EdelAchtbare Heer
Ik wil Uwen brief niet onbeantwoord laten Ik laat U weten als dat een ander
arbeider ook nog een plaatje heeft dat hij hier niet bij heeft willen geven toen ik
er om vroeg ik verlangde dat niet voor niets ik wou hem de waarde wel uitbetalen maar
die zou gaarne zooveel hebben gehad als ik Ik kan ook niet begrijpen hoe deze
arbeider dat plaatje gevonden heeft daar het juist dezelfde persoon w? die den helm
naar het kanaal is afgeweest wasschen en daar ik twee dezelfde plaatjes erbij had zoo
zou ik er aan gaan twijfelen dat hij dat plaatje misschien wel ooit terug gehouden
heeft
De groote van dat plaatjes is 2 centimeter breed en ongeveer 15 centimeter lang ik
heb dat plaatje wel gezien toen in Deurne toen was u al weg toen kwam die persoon nog
met het plaatje
Eer ik naar Deurne kwam ben ik om dat plaatje naar hem toegeweest maar ik kon het
niet krijgen en toen is hem in Deurne genoeg gepresenteerd maar ook gaf hij het niet
Wanneer het soms een ander plaatje is die nog ontbreekt Zoo wil ik nog wel eens gaan
zoeken daar in die nabijheid waar het grauwveen weg gegraven is maar zonder
schriftelijke vergunning durf ik dat niet de firma Steegh zal dat zoo niet toestaan
al zou de gemeente Deurne dat ook toestaan.
Zou U Mijnheer daar geen weg op weten om dat ik daar nog eens kan gaan zoeken evenwel
zonder aan het vaste grauwveen van de firma schade te doen alleen waar het veen is
weggegraven Waar voor eenige jaren geleden gegraven is daar zit nog ongeveer 10 a 15
centimeter grauwveen of mogelijk kan daar nog wel meer zitten Wanneer U Mijnheer wil
zorgen dat ik het recht er toe krijg wanneer dat te verkrijgen is dan wil ik de
moeite nog wel eens doen om daar nog eens te gaan zoeken of dat ik niet het een of
het ander daar kan ontdekken
Wil Mijnheer naar die persoon om dat plaatje schrijven zoo zal ik hier zijn naam
opgeven deze is Hendrik Slaats Neerkant gemeente Deurne want ik denk dat ik het toch
niet krijg als ik het hem ook vraag
Hoogachtend
G Smolenaars
Meijel 30 November 1910
3 december 1910

Brief van het museum aan van Beurden

185
216

785

Den Heer A. F. van Beurden
Roermond.
790

795

800

3 Dec, ‘10.

Weledelgeborenheer,
Gelijk hiermede doe ik u namens de Directie een postwissel van f2.50 toekomen voor
het steenen mes dat wij dezer dagen van U ontvingen.
Misschien wilt U ingesloten kwitantie wel door den eigenaar laten teekenen (zonder er
verder de datum of iets anders bij te schrijven) en ons retourneeren.
Met de meeste hoogachting
??
P.L.vanGenderen
admin.
3 december 1910

Brief van het museum aan Slaats

?
209

805

5 dec 10
Weled. Heer
Naar wij vernamen bent u in het bezit van een of meer stukken behoorende tot den
verguld zilveren helm door Smolenaars gevonden, welke helm thans Rijkseigendom is
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810

geworden. Indien het mij medegedeelde juist is ? ik u vragen ook die stukken aan ons
Rijks museum over te doen. Ge kunt op een goede belooning rekenen.
Wil ons dus even mede deelen of gij bedoelde stukken hebt en of ge bereid zijt ze aan
dit Rijksmuseum over te doen.
Hoogachtend
JHHolwerda
onderdirekteur ??
7 december 1910

815

820

Briefje van Slaats aan het museum

S
Daar U Ede mij vraagt naar die spullen van den helm, zijn in mijn bezit tegen
belooning verkrijgbaar
Hoogachting
H Slaats
9 december 1910

825

830

835

840

845

Verkoopakte van de gemeente Deurne

9 Dec 1910 Gn131 De Raad der Gemeente Deurne c.a. heeft in zijne openbare
vergadering van den 18 November 1910 besloten als volgt:
Aan het Rijksmuseum van oudheden te Leiden onderhands te verkoopen, haar aandeel
in eene vondst, bestaande uit: 41 oude munten en de overblijfselen van een lederen
helm, met zilver gemonteerd, een spoor, een eindstuk van eenen pijlkoker en eene
mantelspeld, gevonden in veengronden dezer Gemeente, door G. Smolenaars arbeider te
Meijel, bij het graven van grauwveen, eigendom dezer Gemeente, echter in pacht bij de
firma Terwindt en Arnzt, en wel voor de som van f1000,
onder voorwaarden:
De Gemeente Deurne ca, verkoopt enkele hare rechten, die zij op deze vondst heeft, en
de kooper stelt zich verantwoordelijk voor de kosten en de procedures, die het gevolg
mochten zijn van in te stellen vorderingen of aanspraken op den medeigendom dezer
oudheden, in dier voege, dat de kosten van eventueele door derden in te stellen
eischen aan de Gemeente verkoopster veroorzaakt, door den kooper zullen worden
gerestitueerd en verder dat daar de Gemeente slechts hare rechten op deze vondst
verkoopt, de verkoopster nimmer tot teruggave der koopsom zal kunnen worden
genoodzaakt en eindelijk dat alle kosten op dezen verkoop vallende door den kooper
zullen worden betaald of door hem aan de Gemeente teruggegeven.
De betaling der koopsom aan den ontvanger dezer Gemeente zal plaats hebben bij het
passeeren der akte van koop en verkoop.
De Gemeenteraad voornoemd,
?? [KLaan?]
De Secretaris,
P.L.Gijsbers
LS
9 december 1910

850

855

860

865

635.

199

Brief van het museum aan Slaats
9 Dec

10

Geachte Heer
Het verheugt ons dat die stukken [v]an onzen helm in uw bezit zijn. Ik verzoek u
[o]ns die stukken te willen opg? opdat wij [k]unnen bepalen hoeveel belooning er in
z?klaar [k]unnen geven of zelf eene te schrijven hoeveel u zoudt wenschen te
ontvangen. Misschien was het het beste dat u zelf een? de stukken bij ond kes ? er
over te spreken. Wij willen dan uw reiskosten vergoeden. ? directie van het
Rijksmuseum v O.
Hoogachtend
JHHolwerda
onderdirekteur.
den Heer H. Slaats
Neerkant
gem Deurne N.B.
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12 december 1910
II
870

875

880

Briefje van Slaats aan het museum

Neerkant v/Deurne

Geachte Heere
Met deze deel ik u mede dat ik Maandag 19 December met die stukken van den helm kom
indien het niet goed is dat ik maandag kom laat het mij dan weten
Dan kom ik met de trein van 10 34 te Leiden aan
H Slaats
10.31 uit R’dam
10.36 “ Utrecht
-------13 december 1910

Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum

GEMEENTE DEURNE c. a.
885

890

Hooggeachte Heer!
Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen het besluit van den raad dezer Gemeente
tot verkoop der door Smolenaars in de Peel gevonden Romeinsche voorwerpen
Daar goedkeuring van H H Gedep. Staten, blijkens hun schrijven, niet noodig is, kan
tot overdracht bij contract worden overgegaan.
Wanneer of waar zal zulks het geswchikste zijn?
Hoogachtend
De Burgemeester van Deurne ca
KLaan
14 december 1910

895

900

905

DEURNE, 13 Dec 1910

Brief van het museum aan van Beurden

copie 641.

14 Dec 1910

WelEdGeb. heer
In antwoord op uw vraag deel ik u mede dat de bedoelde ?o?len nog niet ?t z?en he
geteekend, gelegen. De corres? ? Dr Evelein is bezig wat de ? leezing en de
publicatie van de vondst. Het spr? d?t u als die gezien is daar van een ecemplaar
sturen
den Heer
Hoogachtend ?
A.F. v. Beurden
JHHolwerda
Roermond
16 december 1910

Brief van het museum aan de burgemeester van Deurne

?
223

910

915

16 December 10.
Hiermede hebben wij de eer u te berichten dat o.i. een notarieele acte noodeloos
is, ook om de kosten.
Wij doen U ingesloten toekomen een conceptacte ter goedkeuring, met verzoek deze
spoedig te mogen terug ontvangen, opdat wij deze in duplo kunnen doen gereed maken.
De Adminstrateur van het Rijksmuseum van oudheden
P.L.vanGenderen
den Heer Burgemeester
van Deurne
te Deurne.

920

18 december 1910

Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum

II GEMEENTE DEURNE c. a.
DEURNE, 18 December 1910
Aan de Administrateur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
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925

930

Hiermede Uw ontwerpcontract, waarmede wij ons vereenigen, terug
Aangenaam zal het ons zijn dat een en ander vóór 1 Januari a s. zal kunnen zijn
afgewerkt, vooral omdat de tegenwoordige Secretaris Janssens den 16de dezer op zijn
verzoek met ingang op 1 Januari 1911 als zoodanig eervol is ontslagen, en hij alzoo
volgens dit ontwerp nog zal dienen te compareeren
Hoogachtend
De Burgemeester van Deurne ca
KLaan
19 december 1910

935

[Volgens het kasboek ontving Slaats f26 voor het vergulde strookje zilver én verrassend - voor een schoen die hij ook nog bleek te bezitten. Verder kreeg hij het
reisgeld á raison van f4,75 terug.]
20 december 1910

940

945

950

955

965

970

Brief van het museum aan de burgemeester van Deurne

649
Betaling helm
van Deurne
2 contracten van
? [ov]erdracht.

20 December

10

Namens de Directie van het Museum heb ik de eer UEdelAchtbaren ?gesloten te doen
toekomen de Somma van duizend gulden Zegge f1000. ter voldoening van art. 2 van
bijgaand contract.
Beleefd verzoek ik u een dezer contracten geteekend door beide comparanten te
vragen terug ontvangen.
De Administratie van het
Rijksmuseum van Oudheden
P.L.vanGenderen
[onleesbare aantekening]
Heer
[Bu]rgemeester van Deurne
te
Deurne
20 december 1910

960

Betaling aan Slaats voor enkele voorwerpen

Brief van het museum aan dominee de Jong

0

654

20 December 10

WelEerw. heer
Voor eenige maanden hadt u de goedheid ons opmerkzaam te maken op de vondst van
een verguld zilveren helm en andere voorwerpen onder Deurne.
Het is mij een genoegen u thans te kunnen mededeelen dat die vondst nog wel geen
Rijkseigendom is, maar buiten twijfel spoedig zal worden.
Ik voel mij gedrongen u bij dezen mijn hartelijken dank te betuigen voor de
verleende hulp.
Hiermede heb ik de eer te zijn
Met de meeste Hoogachting.
Uw dw Dnr.
Hoogleeraar-Directeur van het Rijksmuseum van Oudheden

975

den WelEerw. Heer
Ds B. de Jong.
Predikant
Helenaveen
20 december 1910

980

?57

[=657]
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0
327
985

990

Mijnheer,
Voor eenige maanden hadt u de goedheid ons opmerkzaam te maken op de vondst van
een verguld zilveren helm en andere voorwerpen onder Deurne.
Het is mij een genoegen u thans te kunnen mededeelen dat die vondst nog wel geen
Rijkseigendom is, maar buiten twijfel spoedig zal worden.
Ik voel mij gedrongen u bij dezen mijn hartelijken dank te betuigen voor de
verleende hulp.
Hiermede heb ik de eer te zijn
Met de meeste Hoogachting.
Uw dw Dnr.

995

Hoogleeraar-Directeur van het Rijksmuseum van Oudheden
den Heer L. Ueberbach
Helden

1000

20 december 1910

Brief van het museum aan van Beurden

?

20 December

10

2??
232
1005

1010

WelEdelGeb. Heer,
Voor eenige maanden hadt u de goedheid ons opmerkzaam te maken op de vondst van
een verguld zilveren helm en andere voorwerpen onder Deurne.
Het is mij een genoegen u thans te kunnen mededeelen dat die vondst nog wel geen
Rijkseigendom is, maar buiten twijfel spoedig zal worden.
Ik voel mij gedrongen u bij dezen mijn hartelijken dank te betuigen voor de
verleende hulp.
Hiermede heb ik de eer te zijn
Met de meeste Hoogachting.
Uw dw. Dnr

1015

1020

Hoogleeraar-Directeur van het Rijksmuseum van Oudheden
den WelEdelGeb. Heer
A.F. van Beurden.
Roermond.
20 december 1910
656

1025

1030

1035

Brief van het museum aan Wijmans
20 December

0

10

Mijnheer,
Voor eenige maanden hadt u de goedheid ons opmerkzaam te maken op de vondst van
een verguld zilveren helm en andere voorwerpen onder Deurne.
Het is mij een genoegen u thans te kunnen mededeelen dat die vondst nog wel geen
Rijkseigendom is, maar buiten twijfel spoedig zal worden.
Ik voel mij gedrongen u bij dezen mijn hartelijken dank te betuigen voor de
verleende hulp.
Hiermede heb ik de eer te zijn
Met de meeste Hoogachting.
Uw dw Dnr.
Hoogleeraar-Directeur van het Rijksmuseum van Oudheden
den Heer M. Wijmans
Nijmegen
#213

18

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen naar de Peelhelm: Verzamelde correspondentie

1040

21 december 1910

Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum

II GEMEENTE DEURNE c. a.

1045

DEURNE, 21 December 1910

Bij uwen brief van 20 dezer hebben wij ontvangen een bankwissel van f1000. BD10
benevens en dubbel het bewust koopcontract van de oudheden alhier in de veenderij
gevonden welk laatstgenoemde stuk hierbij terug gaat na door ons te zijn onderteekend
De Burgemeester en Wethouders
van Deurne ca
KLaan

1050

Aan
de Administrateur van het
Rijksmuseum van Oudheden
te Leiden

1055

22 december 1910

Brief van het museum aan van Beurden

2??
277
1060

1065

22 Dec

10

Hooggeachte Heer
Ontvang mijn hartelijke dank voor uwe mij toe gezonden geschriften waarvan wij met
veel belangstelling kennis zullen nemen.. Het is zeer op prijs te stellen als de de ?
zonde n personen zich met dergelijke studiën bezighouden. Zulke speciale st?den
verkrijgen steeds hoogere waarde.
Geloof mij inmiddels hoogachtend
Uw d? dr
A.E.J. Holwerda
Hoogleeraar-directeur
van het Rijksmuseum van Oudheden

1070

den Weledelges Heer
A. F van Beurden
? van het Kadaster
en genootschap “Limburg” te Roermond

1075

30 april 1911

Wetenschappelijk verslag door Evelein

Een Romeinsche helm uit de Peel
17 september 1911
1080

1085

Brief van Smolenaars aan het museum

Aan de Directie van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
Ondergeteekende Gabriel Smolenaars brengt u bij dezen ter kennis dat ik nog eens ben
geweest zoeken naar die wangklep doch zonder deze te vinden of schoon ik daar alles
heb omgezet waar vroeger het veen is afgegraven wel vond ik nog op eenige Meters
afstand eenige lapjes leer waaraan een ringetjes met een riempje is vastgemaakt
wanneer u dat leer ook gaarne bij elkander heeft zoo ben ik bereid het u gratis toe
te sturen
Meijel 17 September 1911

1090

G Smolenaars
20 september 1911
507

1095

Brief van het museum aan Smolenaars
20 Sept.

11

Geachte Heer,
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1100

1105

Dank voor uw schrijven dat heden in ons bezit kwam. Jammer is het dat U geen
succes heeft gehad met het zoeken naar andere deelen der helm.
Met het zenden der lapjes leer met ringetje en riempje geeft U ons veel genoegen
daarom danken wij u bij voorbaat daarvoor.
Met de beste groeten
hoogachtend
?
P.L.vanGenderen
administrateur
23 september 1911

1110

1115

1120

23 Sept. 1911.
Den Heer G. Smolenaars.
Meyel.
Geachte Heer Smolenaars.
Namens de Directie zeg ik u wel dank voor de toezending der lederresten.
voor tegemoetkoming in de onkosten doe ik U gelijk hiermede eene postwissel van f5.toekomen.
Ingesloten kwitantie ontvang ik gaarne geteekend terug; de datum sv.p. niet in te
vullen.
eda groeten
Hoogachtend
?
P.L.vanGenderen
admin.
26 september 1911

1125

Brief van het museum aan Smolenaars

Brief van Smolenaars aan het museum

Aan de Directie van het Rijksmuseum van oudheden te Leiden
Geachte Directie
Alhoewel het niet noodig was mij daarvoor nog een klein bedrag te sturen toch ben
ik u er zeer dankbaar voor

1130

Meijel 26 September 1911
Na vele groeten
G Smolenaars

1135

11 december 1911

Brief van Bos aan het museum

Helenaveen 9 Dec. 1911.

1140

1145

1150

1155

Den WelEdzeergel. Heer
Dr. J. H. Holwerda Leiden
Mijnheer,
Hiermede heb ik de eer u naar aanleiding van hetgeen ik las in uw werk
“Nederland’s Vroegste geschiedenis in beeld” blz. 29 omtrent de vondst in de Peel
onder de gemeente Deurne ‘t volgende mede te delen.
Hetgeen ik in uw beschrijving las, geeft mij den indruk, dat u over het een en
ander niet goed zijt ingelicht en er ook niet alles is ter hand gesteld wat gevonden
werd.
Den dag, nadat de vondst gedaan werd, ben ik op de plaats geweest en heb mij alles
aangezien ook verzamelde ik toen al ‘t leder, wat door de onkunde
[2] der vinders aan stukken gescheurd was.
De voorwerpen werden in de bovenste lagen van ‘t zwart veen aangetroffen bijna op den
overgang van ‘t grauwveen. De dikte van ‘t aanwezige zwartveen was te groot dan dat
de personen, die daar verongelukten te paard hadden kunnen gissen, met paarden kan
men niet over zulke veenlagen rijden.
Bij ‘t leer waren de resten van twee mooi bewerkte schoenen, een derde schoen zeer
eenvoudig gemaakt werd op ongeveer 15 M. van de eerste vindplaats met ‘t geld en ‘t
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1160

1165

1170

1175

1180

1185

1190

1195

1200

1205

leer waarschijnlijk van een lederen zakje aangetroffen. Hieruit dacht ik te mogen
afleiden, dat de vermoedelijke edelman vergezeld was door een mindere, dat alzoo twee
personen verongelukt waren.
Al ‘t leer verzamelde ik afzonderlijk, als de schoenen, ‘t zakje, hetgeen
3.
uit den helm gescheurd was, enz. De geweven stof was reeds te zeer uit elkander
getrokken om er nog veel van te kunnen maken, het meest leek ‘t of ‘t banden geweest
waren, breedere en smalle.
Omtrent de bewapening kon worden vastgesteld, dat deze vermoedelijk had bestaan uit
een speer of land, een boog en een zwaard. De restanten hiervan moesten gedeeltelijk
uit de gegraven turf worden opgezocht, zoodat deze in stukken waren gestoken, bij het
graven der turf.
1° Stukjes rondgesneden hout 3 c/m Ø enkele waren plat en toonden groeven als of deze
met metaal beslagen geweest waren, vermoedelijk de metalen spits of punt.
2° Stukjes plat hout, mooi bewerkt in het midden met metaal
4
resten alsof door ‘t hout een stalen veer gegoten had, alles wees op ‘t hout van een
boog.
3° Een blokje was met groeven, om de boogpees glad te maken.
3° Een stuk veen ± 30 c/m lang waarin de afdruk was van een zwaard lemmer ± 2½ c/m
breed ‘t metaal was totaal verteerd en nog slechts als een donker blauwgrijs poeder
aanwezig.
Al deze voorwerpen werden door mij afzonderlijk ingepakt en aan den vinder
teruggegeven, hem verzoekende later alles zoo af te geven aan den kooper of aan een
museum waar de voorwerpen wel vermoedelijk zouden heengaan.
Er is echter later zeer met ‘t goed gesold, de man is er de kermissen mede
afgegaan, toen ik ‘t later nog eens terugzag, had ‘t zeer veel geleden.
[5]
De weinig belangstelling, die er echter in ‘t eerst voor deze vondst in ‘t algemeen
was, en ‘t getwist der rechthebbenden was reden, ik er mij verder buiten gehouden
heb, nu ik echter uw beschrijving las, vond ik thans aanleiding u ‘t bovenstaande
mede te delen.
Bij de illustratie in uw stuk mis ik nog een groot stuk, waarop teekens of letters
stonden, mij dacht juist dit zeer belangrijk, is dit niet in uw bezit?
Later is mij door derde nog een speld gebracht, welke nog en een stukje leer zat,
een armpje was afgebroken een steen zat er bij, welke twee vlakke kanten had en mede
dienst moet gedaan hebben tot bevestiging, daar alles te zamen uit één turf gekomen
was, en mij ge6
bracht werd.
Hier in de Peel wordt zeer zelden in ‘t veen iets gevonden, vroeger zijn nog te
voorschijn gekomen een paar leeren hoofddeksels, een paar groote hoorns en nog iets
dergelijks, alles is echter verloren gegaan.
Zoo u omtrent een of ander nog latere inlichtingen wensch ben ik zoover mogelijk
gaarne bereid u deze te geven.
Hoogachtend
UEd.dw.
A. Bos.

11 december 1911

Brief van het museum aan Bos

0
678
1210

1215

11 Dec

1

Den Heer A. Bos
Helenaveen
Weledegeb Heer
Vriendelijk dank voor uw mededeelingen. Een uitvoeriger bevestiging van de vondst
(voor zoo ver nog de verschillende gegeven verklaringen ondersteunen) aan den hand
van onzen conservator Dr Evelein komt ? ? in den Oudheidkundige Mededeelingen van het
R.M.O. deel V.
Hoogachtend ?
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24 december 1913
1220

1225

[Op 24 december 1913 - Steegh en Esser was inmiddels vertrokken uit de omgeving van
de vindplaats - verzocht Gebbel per brief de gemeenteraad om nóg een keer te mogen
zoeken naar de rechter wangklep. Hij beloofde nadrukkelijk geen veen te zullen
beschadigen en stelde de gemeente de helft van de opbrengst (naar verwachting een
paar honderd gulden) in het vooruitzicht. Zijn verzoek werd pas op 10 maart 1914
ingewilligd, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat Smolenaars geen veen zou
beschadigen.
12 maart 1914

1230

1235

1240

1245

Brief van Smolenaars aan de gemeente Deurne

Brief van Smolenaars aan het museum

Meijel 12 Maart 1914
Aan de Directie van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
Naar aanleiding van een schrijven door u van 25 November 1910 dat er nog een wangklep
aan den helm ontbrak en dat u dat nog een paar honderd gulden waard zou zijn als die
nog te vinden was. Daar de Gemeente Deurne tegenwoordig weder het geheele eigendom
over de peel heeft zoo heb ik aan de gemeente Deurne de toestemming gevraagt en ook
verkregen om daar ter plaatse eens nauwkeurig te zoeken het geen mij in 1911 door de
Firma Steegh belet wierd toen ik u dat leer heb daargestuurd Maar de Heer
Burgemeester der Gemeente Deurne vermeent als dat die wangklep in ‘t Rijks museum is
dat die later nog gevonden zou zijn zoo ja dan behoef ik er niet meer naar gaan te
zoeken Maar ik denk dat hij dat plaatje bedoeld van Slaats Wanneer de wangklep nog
niet in ‘t museum is dan wil ik nu daar wel eens nauwkeurig eenige dagen gaan zoeken
Hoogachtend
G Smolenaars
Meijel
26 maart 1914

Brief van Smolenaars aan het museum

Aan de Directie van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
1250

1255

1260

1265

1270

1275

Bij deze laat ik u weten als dat ik in de peel nog gevonden heb een bronze belletje
toch het klepeltjes dat is er uit en dat heb ik ook niet kunnen vinden ook heb ik
gevonden nog eenige reepjes stof Maar de wangklep heb ik niet kunnen vinden
Daar dat zaakje zoover uit elkaar verspreid ligt is er voor mij niet goed meer naar
gaan zoeken ik moet gaan werken om den kost te verdienen
Drie dagen ben ik daar nog geweest peilen en heb ik naar de Burgemeester van Deurne
geschreven wat ik gevonden had maar dat ik de plaat niet heb kunne vinden en nu kreeg
ik antwoord als dat ik eens zou informeeren of de plaat niet in Leiden was daar er
vroeger iemand uit Meijel in Deurne op het Raadhuis was geweest met een plaatje soms
kon het die wangklep wel zijn Maar ik denk dat de Burgemeester bedoeld dat smal
bandje dat Slaats naar Leiden heeft gebracht
Zou u zoo goed willen zijn mij de waarde van zoo’n belletje op te geven en van dat
stof het belletje is ongeveer zoo groot als dat klokje dat ik in 1910 gevonden heb en
weinig in vorm verschil dan kan ik een en ander aan de Burgemeester van Deurne
meededeelen
ook wil ik u wel eene kleine beschrijving geven over de ligging der peel daar is een
groote zandberg die loopt in de richting Helden en anders moet dat daar vroeger
overal moeras zijn geweest zoodat het niet onwaarschijnlijk is geweest of die man
moet over die zandberg daar ter plaatse zijn gekomen en dat is er maar een honderd
meter af waar ik dat heb gevonden ander is dat daar allemaal zwart veen dat daar
vroeger een groot moeras is geweest zoodat verondersteld wordt dat die man over die
zandberg af is gekomen en daar hij ander nergens door zou kunnen ook de zandberg is
daar niet breed die heeft daar ook maar een breedte van een driehonderd meter toch
heb ik dat niet opgemeten dat schat ik zoo
Gegroet
G. Smolenaars
Meijel
Meijel 26 Maart 1914
k1914/5 1 en 2
Mei 1911 ln1911/5.1
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1 april 1914

1285

1290

1295

1300

Brief van het museum aan Smolenaars

[op briefpapier van het] RIJKS-MUSEUM VAN OUDHEDEN.
LEIDEN.
No 163
Leiden 1Apr. 14
Den Heer G.Smolenaars te Meyel by Venlo
Geachte Heer
De wangklep is nog niet gevonden; de burgemeester zal waarschynlyk her plaatje van
Slaats bedoelen.Het belletje zullen we gaarne van u overnemen;het zal een 7½ Gld.
waard zyn,stuurt u het maar eens op.Heel graag zal ik nog eens wat meer vernemen over
dien zandrug;van waar tot waar loopt hy?
met vriendelyken groet
uw dw.
JHH
copie
[Leiden was bereid om f7,50 te geven voor de nieuwe spullen, waarvan Gebbel de helft
trouw afstond aan Deurne, zoals beloofd.]
3 april 1914

Brief van Smolenaars aan het museum

Aan de Directie van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
1305

1310

1315

Welbd Heeren
Wanner ik goed ben ingelicht dan loopt die zandrug van daar ter plaatse over Grashoek
Helden Maasbree en verder waar dat die zandrug in Grashoek een gehucht van Helden al
een groote breedte heeft waar nooit geen moeras is geweest waarvan oude van dagen
nooit van gehoord als dat daar altijd heide is geweest totdat er zich later kleine
landbouwers vestigden Het gehucht Grashoek en Maris licht maar 3 kwartier van de
plaats waar de voorwerpen gevonden zijn Helenaveen is er maar een kwartiertje af toch
daar heeft vroeger waar nu de huizen staan de moeras wel tot 1 Meter en op vele
plaatsen tot nog meer als 2 Meter diepte gezeten
Meijel 3 April 1914
Gegroet G Smolenaars
9 april 1914

Brief van Smolenaars aan het museum

0
1320

1325

1330

Den Heer G. Smolenaars
Meyel (L.)
Leiden 9 April 1914
Mijnheer
Hierbij doen wij u toekomen de somme van f8.= voor een metalen klokje en stukjes a?
fiel. Wilt u zoo goed zijn inliggende kwitantie te teekenen en ons daarna terug te
zenden.
Hoogachtend
? door
P.L.vanGenderen
administrateur
27 februari 1917

Brief van Smolenaars aan het museum

Aan de Directie van het Rijks-museum van Oudheden te Leiden
Geachte Directie
Ondergeteekend G Smolenaars arbeider wonende te Meijel brengt U bij deze ter kennis
dat ik gaarne eens naar uw Museum was gekomen om den door mij gevonden helm eens te
komen zien Maar dat ik door ziekte dikwijls verhinderd ben om die reis aan te gaan.
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Want ik ben dikwijls lijdende aan Asthma of gelijk een Docter te Valkenswaard zegt
gezwolle longen Waarvoor ik al bij verschillende Docters ben geweest maar zonder dat
ik daar beter op ben geworden Daarom wil ik U langs dezen weg berichten wat ik al
meermalen over den helm heb hooren beweren daar is mij vroeger reeds dikwijls op
gewezen als dat ik voor den onverdeelde helm en andere bijvondsten maar 1200 Gulden
heb kunnen krijgen hetgeen niet met de werkelijke waarde in verhouding stond alleen
maar wat den helm betrof uitgezonderd de bijvondsten zoo zou ik wat meerdere personen
vroeger beweerden den helm en bijvondsten maar voor een paar centen hebben verkocht
en dat nog wel aan het Rijksmuseum omdat ik er de waarde niet van kende Maar dat heb
ik altijd maar aangehoord zonder daar verder iemand over te raadplegen Totdat mij
dezer dagen door iemand wordt medegedeeld als zou den door mij opgegraven helm door
de Directie zijn geschat op 1000000 Gulden Zeggen een milioen gulden zou ook volgens
mijn zegsman in een der Hollandsche bladen hebben gestaan daar zou ik waarschijnlijk
nog wel meer van hooren Daarom Geachte Directie ben ik zoo vrij U langs dezen weg te
vragen in hoeverre dat op waarheid berust Zou het evenwel later gebleken zijn als dat
den helm zooveel waarde heeft dan wil ik wel in aanmerking nemen dat daar ook een
heel beetje kosten aan zijn geweest om daar zoo’n schitterend stuk van te maken maar
dat kon toch zoo’n kapitaal niet beloopen
Wanneer den helm werkelijk die waarde heeft dan ben ik zoo vrij de Directie een
voorbeeld te geven Mijn huisje wordt geschat tegen een zekere huurwaarde en van die
huurwaarde moet ik de belasting betalen aan het Rijk Nu lever ik aan het Rijk een
schitterend stuk waarvan ik de waarde niet ken maar nu zou gebleken zijn als dat die
zoo’n groote waarde had dan zou ik meenen als dat het Rijk mij toch ook wel ongeveer
de waarde kon uitbetalen als was die dan ook voor 1200 gulden verkocht
en dat zou mij goed te pas komen daar ik vele dagen van het jaar ongeschikt ben voor
te werken om in het onderhoud van mijn gezin te voorzien Dan zou ik gaarne zien als
dat de Directie mij een flinke tegemoetkoming bezorgde
HoogAchtend
Meijel 27 Februari 1917
GSmolenaars
? maart 1917
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[Missende] brief van het museum aan Smolenaars

[Blijkbaar had het museum hem gevraagd wie de bewering over de één miljoen had gedaan
en waar dat bericht dan had gedaan.]
5 maart 1917

Brief van Smolenaars aan het museum

Aan de Directie van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
1340
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Waarde Directie
heden wil ik Uw schrijven beantwoorden U heeft mij den naam gevraagd wie dat mij
gezegd had als dat den helm een waarde had van een milioen gulden maar deze was een
tweede persoon maar nu heb ik daar verder op nagevraagd en met den persoon gesproken
die het beslist zelf gelezen had nu al een jaar of zes geleden gauw genoeg toen den
helm gerestaureerd was
Het is den Heer J Gielissen uit Nederweert Genoemde Heer heeft gelezen als dat den
door mij gevonden helm was geschat op een waarde van 500000 Gulden
Zegge 500000 Gulden zoodat ik in mijn brief van 27 Februari verkeerd was ingelicht
Ook heeft genoemde Heer er toen over gesproken met Professor Swaaij Hoogleeraar aan
de tecnische hoogeschool te Delft en zou dezen Professor gezegd hebben tegen den heer
Gielissen hij had den helm nog nooit gezien maar kon wel aannemen als dat den helm
een groote waarde had volgens dat er over geschreven stond en toen heeft den Heer
Gielissen nog tegen Professor Swaaij gezegd als dat de vinder maar 1200 gulden er
voor heeft gekregen Waarop den Professor nog gezegd heeft dat kan niet zijn de man
komt veel meer toe 1200 gulden dat is geen geld daar kan de man niet eerlijk van
leven want dat zou eenige zijn in de geschiedenis en dat dan voor zoo’n luttel bedrag
te verkoopen aan het museum het geen waarschijnlijk nog in strijd zou zijn met de wet
Waarde Directie het spijt mij dat ik er vroeger niet meer voor heb gekregen zoodat ik
een eerlijk bestaan had zoo zou ik daar nooit meer op terug gekomen zijn maar dat
ging toen ook zoo haastig den 30 Augustus 1910 kreeg ik een telegram van U als dat U
mijn brief spoedig zou beantwoorden waarin ik gevraagd had dat U mij de waarde zou
bepalen en den 31 Augustus dus een dag later kreeg ik een dringend telegram als dat U
denzelfden dag om 4 uur ‘s namiddags met mij de zaak komt afhandelen Zoo kon ik ook
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nergens meer om inlichtingen gaan hoeveel dat de waarde er van zou zijn en dat ook
komt genoemde Heer wel een beetje verdacht voor
Waarde Directie wanneer den door mij gevonden helm werkelijk die waarde heeft van
vijfhonderd duizend gulden dan wou ik dat U zoo goed waard om dat nog met mij in der
minne te schikken mij dunkt daar kan toch nog wel wat van af zoodat ik een eerlijk
bestaan het en weer zoo goed en laat mij eens weten hoeveel dat dan werkelijk de
waarde is
Hopende van U spoedig een schrijven te ontvangen eer dat ik om nog verdere
inlichtingen uit gaan
U Groetend
Meijel 5 Maart 1917
G Smolenaars
Meijel
[Met betrekking tot professor Swaaij en de Peelcentrale zie
http://www.theelen.info/%5B20090412%5D%20de%20Peelcentrale.pdf]
1911-1931
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directeur A. Bos

[Er wordt gesuggereerd dat A. Bos bepaalde objecten in bezit had en mogelijkerwijs
heeft afgestaan aan Leiden.]
In 1910, toen de Romeinse helm en die Romein in de Peel gevonden is, toen die
Smolenaars, die die vondst deed, die had in de winkel een grote kartonnen doos
gehaald en daar had ie die helm inliggen en al die bijvondsten. Ook nog een paar
pijlen en zo van alles. Onderdelen, klokjes en zo en leer van het paard. Dat had ie
vol. Maar toen heeft dien directeur Bos, die moet hem die leren mantel van die
officier, die was lastig te vervoeren voor die turfgraver, die moet ie hem
afgetroggeld hebben. Van Smolenaars. Maar zondagsmorgens, des zondags daarop, toen de
mensen allemaal, in de week werken ze hard en dan gingen ze ‘s zondags nog een beetje
naar de kerk, braaf, ook nog dat, maar in dien tijd ging Bos naar de Peel naar die
plek en van tien tot elf was dat allemaal verlaten, die mensen die zaten mooi braaf
te bidden, en hij aan het graven, en toen vond ie nog een zilveren beker ja en daar
wist geen mens iets van. Hij heeft nog meer gevonden, ook munten had ie gevonden. Op
z’n eentje had ie zo zitten te modderen zondagmorgens, toen de hele Peel vrij was. En
daar kom ik later pas achter, daar kwam ik pas dertig jaar later achter. Want der
woonde bij de directeur een meiske uit de Peel, waar ik goei kennis mee had. Dat
diende daar als meid. En op een goeien dag, een regenachtige dag, zegt ze, komt
meneer, ze noemden hem allemaal meneer, komt meneer bij me en daar zegt ie: Jootje,
zo heette dat meisje, Jootje, nou zal ik je eens iets laten zien. Kom maar eens mee.
En Jootje ging mee, ze was toen een meisje van een jaar of zestien. En onder de trap
zegt Jootje, en daar maakt ie een soort geheime, want daar wisten we niks van dat die
deur daar was, daar maakt ie een soort geheime deur open en daar kwam een kast, een
ruimte achter, een soort kast, een ingebouwde kast achter dat deurtje en daar hing
dan: Dat is nou die mantel van die Romein Jootje en dit is ook van de Romein en toen
haalde ie ook een beker, een mooi zilveren beker en die was helemaal gegraveerd, zegt
Jootje, en der zat een haakje aan, een drinkbeker met een haakje aan. En toen in de
kast haalde ie een potje tevoorschijn en daar haalde ie een hoop munten uit. Kijk nou
Jootje, dat zijn die munten, die ik ook nog van dien Romein heb.
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