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Verantwoording

In het onderstaande bestand wordt ingegaan op details betreffende de vondst van de
Peelhelm. De auteur vermoedt dat de Peelhelm een deel is van een volledige uitrusting
van een Romeinse cavalerie-officier, omdat de kleding en wapenen van een persoon en
het tuig van een paard zijn gevonden. Resten van een persoon of van een paard zijn
niet gevonden. Daaruit kunnen we slechts concluderen dat de officier zelf tijdens
zijn leven of dat zijn nabestaanden alle voorwerpen verstopt hebben in het veen.
Zodanig verstopt dat de weinige voorbijgangers die er geweest zullen zijn, de zaken
niet direct zagen liggen. Waarschijnlijk was men er zich destijds ook van bewust dat
venen groeien en dat de voorwerpen in de loop der tijd onder een steeds groter veenpakket zouden komen te liggen.
Verrassend voor de auteur was de enorme waarde van zilveren voorwerpen, zeker als die
door een zilversmid zijn bewerkt. Er waren maar weinig personen die een dergelijk
fijn gedreven helm konden maken, en als zodanig was de helm extra kostbaar.
Waarschijnlijk was de helm een zilver-product dat vanwege de waarde door meerdere
personen is doorgegeven en gebruikt, zeker omdat de gemiddelde levensduur van een
Romein destijds niet zo groot was.
Er zijn in het gebied van Germania Inferior maar zeer weinig van dit soort voorwerpen
gevonden. Veel is ongetwijfeld door de tand des tijds vernietigd en zijn de edele
metalen omgesmolten.
Enkele maanden na de vondst van de helm en de andere voorwerpen wordt het in de
kranten genoemde deel van de voorwerpen door het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden
aangekocht. De verantwoordelijke functionarissen hebben de vindplaats zelf nooit
bezocht of wat uitgebreider met andere personen dan de vinder zelf gesproken. Daarom
is veel 'circumstantial evidence' verloren gegaan. Toch vinden we in de kranten en
tijdschriften verschillende details. Tevens was er enige correspondentie naar het
museum betreffende de vondst. Het meest interessant daarin is de brief die Adrianus
Bos, directeur van de N.V. Maatschappij Helenaveen, anderhalf jaar na de vondst naar
het museum stuurt. Daarin geeft hij een precieze beschrijving van de vondsten, we
mogen aannemen van die vondsten van de eerste paar dagen. Opvallend is dat de
functionarissen van het museum niet reageren in de zin van: zeer interessant, weet u
waar deze voorwerpen zich nu bevinden? Men laat alles op zijn beloop: na de
verwerving door aankoop lijkt de feitelijke interesse verdwenen, ongetwijfeld omdat
het niet een eigen opgraving betreft.
Een wetenschappelijke studie wordt geschreven waarin duidelijk uiteengezet wordt hoe
de helm in elkaar zit, de bijvondsten worden echter summier beschreven.
Als zilver zo kostbaar was, en gegeven het feit dat het bezit van een paard ook maar
weinigen gegeven was, is het verleidelijk te onderzoeken welke andere waardevolle
voorwerpen nog meer in de ruime omgeving van de vindplaats tevoorschijn zijn gekomen.
Bekend was al dat in het veen van de Peel praktisch geen oude voorwerpen zijn
gevonden. In de venen in het noorden van het land en ook bijvoorbeeld in de
aangrenzende venen in Duitsland zijn vanaf circa 1800 wel degelijk oude voorwerpen
gevonden, zelfs een kilometers-lange houten brug over het veen, maar deze stamt al
van voor de Romeinse tijd. Verder zogenaamde veen-lijken, overblijfselen van een
walvis en van een paard; een bewijs dat een lichaam bewaard kan blijven als het
direct na de dood in geschikte zuurstof-loze grond begraven is.
Als ander kostbaar voorwerp komt direct de zogenaamde kantharos van Stevenweert in
zicht; wellicht het enige andere voorwerp van zilver uit de Romeinse tijd in de
Nederlanden dat kan wedijveren met de Peelhelm.
Alle Nederlandse juristen kennen de term kantharos van Stevensweert als voorbeeld van
'dwaling'; hierover is elders zeer veel te vinden. Voordat de werkelijke waarde van
deze drinkbeker bekend was, hebben zich andere duistere zaken voorgedaan, die de
auteur nog eens met een kritische blik heeft bekeken.
Als de wetenschappelijke wereld rond 1950 de drinkbeker onder ogen krijgt, wordt
onderzocht waar en wanneer deze gevonden is. Aangewezen worden door de zogenaamde
vinder Borgers drie verschillende jaren voor de vondst en wel 1939, 1942 of 1943 en
drie verschillende vindplaatsen in Stevensweert. Bij gebrek aan betere informatie is
de drinkbeker toen de kantharos van Stevensweert genoemd, hoewel het volstrekt niet
zeker is dat Stevensweert de echte vindplaats is.
Naar de mening van de auteur is dit juist zeer ongeloofwaardig, want als we duiken in
de kranten met de beschrijving hoe in de Maas het grind gewonnen werd rond 1940, dan
komen we al snel tot de conclusie dat door de zeef- en sorteer-proces in grootte van
de stenen de drinkbeker er gehavend uit zou moeten hebben gezien, wellicht al veel
eerder in zijn samenstellende delen zijn uiteengevallen en nooit meer als een geheel
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te tonen zijn geweest. Bovendien is er geen melding gemaakt door een bemanningslid
van het baggerschip van Bongers dat hij het voorwerp ook heeft gezien. Tevens moet
men weten dat er een controleur van Rijkswaterstaat meevoer, en deze zou een
dergelijke vondst zeer zeker gemeld hebben.
In 2006 is van de hand van mevrouw Witteveen van het museum de Valkhof een boekje
geschreven over de drinkbeker. Daarin noemt ze ook wel de tegenstrijdigheden en
onduidelijkheden, maar kan verder geen andere versie benoemen dan die door Bongers is
gegeven.
Zou er een verband kunnen zijn tussen de kantharos van Stevensweert en de vondst van
een volledige officier-uitrusting?
Uit de gegevens verstrekt door een dienstbode bij A. Bos in Helenaveen weten we dat
er een geheime bergplaats was in diens woning, waarin hij door hem verworven delen
van de vondsten bewaarde. Ze heeft niet alles in detail gezien, maar heeft vooral
gesproken over leren stukken, die hij inderdaad vlak na de vondst heeft verzameld,
omdat de lokale schatzoekers daarvoor geen interesse toonden. Ook wordt elders
vermeld dat er een wijnvaatje met een kraantje en een mooi versierde drinkbeker, met
een haak om aan het paardentuig te hangen, was gevonden en in bezit was van A. Bos.
Deze voorwerpen hoorden ook bij de uitrusting van een Romeins soldaat en werden op
reis door de soldaat meegevoerd.
Als we de verdwenen zilveren oren van de drinkbeker als haak zien, dan heeft de
zoektocht hiernaar wel degelijk zin.
Over de drinkbeker wordt geschreven dat die bij een belangrijk persoon van de
Maatschappij Helenaveen in Loosdrecht op een jachtslot terecht gekomen zou zijn.
Naspeuringen hiernaar geven geen duidelijke aanwijzing dienaangaande, maar we komen
hieronder hier nog uitgebreid op terug. Het wijnvaatje met zilveren kraantje
overigens zou al eerder verloren gegaan zijn.
De nalatenschap van Adrianus Bos
Waarschijnlijk wordt eind 1930 directeur Bos ernstig ziek, in ieder geval zodanig dat
hij zijn dagelijkse werkzaamheden niet kan uitvoeren. In maart 1931 overlijdt hij,
tamelijk onverwacht. Hij had al een groot stuk grond gekocht op de Belgenhoek in de
provincie Limburg (direct ten zuiden van de autoweg A67), waar hij later een eigen
huis hoopte te kunnen bouwen. Zie ook http://www.belgenhoek.nl/ en
http://www.belgenhoek.nl/page2.html. Enkele broers, verre familie via de tak van
Gilse van der Pals, hebben dit 19 ha grote natuurgebied nu in bezit.
Want als A. Bos sterft, leeft alleen zijn schoonzus Bos-van Gilse-van der Pals nog.
Zij maakt volgens overlevering het huis leeg en moet daarbij veel papieren verbrand
hebben. Ze zal bij dit werk wel zijn bijgestaan door haar dochter Annie en haar man
en haar ongetrouwde zoon Cor.
Op foto's van het interieur van de woning in Den Haag van mevrouw Bos-van Gilse van
der Pals laten geen Romeinse voorwerpen zien, wat wel niet zo verwonderlijk is. Toch
mogen we aannemen dat het gehele interieur van de GENA-villa in Helenaveen bij de
schoonzus en/of de neef en nicht (met haar man) van A. Bos is terecht gekomen.
Zoon Cor komt op zijn beurt in het huis in Den Haag wonen als zijn moeder overlijdt
in 1936. Neef Cor Bos was al zeer snel na het overlijden van zijn oom benoemd tot
commissaris van de vennootschap.
Dochter Annie was dus getrouwd met Rutger W.C. Baron van Boetzelaer, en mocht zich
dus Baronesse noemen. Het huwelijk was niet gelukkig, de baron zou meer interesse
hebben in het geld dan in de persoon Annie Bos.
Al snel na het overlijden van haar moeder in 1936 scheidt Annie Bos van de baron.
Deze hertrouwt al in 1938 met een Jordens en later trouwt Annie met een Groote; zij
woonde nog lange tijd in Hilversum onder de naam J. Groote-Bos. Zij was intussen
grootaandeelhouder van de Maatschappij Helenaveen en bleef dat haar gehele leven, met
meer dan de helft van het aantal aandelen.
De erfenis kwam dus vrij tijdens het huwelijk van Annie Bos met R.W.C. van Boetzelaer
die later in Laren woonde. Het is verleidelijk te denken dat het merendeel van de
spullen van A. Bos in het huis van de baron en baronesse is terecht gekomen, dus ook
de Romeinse voorwerpen uit de geheime kast. Als de drinkbeker zich daar bevond dan
was het duidelijk afkomstig van de vondsten rondom de Peelhelm, en alleen daarom al
uiterst waardevol. Daartegenover stond dan dat deze voorwerpen eigenlijk in een
museum thuis horen en niet in een privé-verzameling, van wie praktisch niemand wist
dat die bestond.
De dienstbode die ook in de Gena-villa woonde, schrijft zich eind juli 1931 uit de
gemeente Deurne en verhuist naar Wassenaar. Daar werkt ze enige tijd als dienstbode,
maar ze komt later terug naar Helenaveen. Daar wordt ook een onechte zoon geboren,
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De voorwerpen kunnen dus het meest waarschijnlijk op drie plaatsen terecht zijn
gekomen: bij de schoonzus Cornelia E.A. Bos-van Gilse van der Pals, haar zoon Cor Bos
en bij haar dochter Johanna van Boetzelaer-Bos met echtgenoot Rutger W.C. van
Boetzelaer.
Waarschijnlijk had de moeder minder interesse in Romeinse antiquiteiten, de beide
mannen hadden er wellicht wel belangstelling voor. Later wordt schoonzoon van
Boetzelaer adjunct-conservator van het Gooisch Museum, en had dus zeker
belangstelling voor kunstvoorwerpen. Na zijn scheiding van Johanna (=Annie) Bos, rond
1937, kunnen de voorwerpen ook op een vierde plaats terecht zijn gekomen. Als de
schoonzus in 1936 sterft, verhuist zoon Cor naar haar woning in Den Haag, en in 1938
als van Boetzelaer hertrouwd is, hebben we weer drie mogelijke vindplaatsen.
Tezelfdertijd was een medewerker van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden dr. F.C.
Bursch assistent van de directeur Holwerda.
De arrogantie van het museum blijkt wederom uit een stukje over opgravingen in de
buurt van Vlodrop. Dat artikel van 28 oktober 1933 eindigt als volgt:
Toen vóór een paar jaren op mijn herhaald verzoek Dr. Holwerda uit Leiden zijn
assistent, den Heer Bursch, met eenige gravers naar hier zond om een gedeelte der
Knippeheide te ontgraven waarin ondergeteekende vóór dien tijd reeds tal van urnen
aan de oppervlakte had gebracht, en waar nu ook door den Heer Bursch weer 18 urnen
werden gevonden, plus een stuk zwaard bij een Germaansche cultusplek, en ik later
weer meer vindplaatsen ontdekte, heette het, dat men op deze exploitatie zou
terugkomen.
Dit heele gebeuren werd in een verslag in de Publications jaarg. 1932 met de
volgende paar woorden vermeld "Er werd daar (d.i. Vlodrop) een merkwaardig
urnenveld ontgraven, op een terrein, waarvoor verlof was verkregen (d.w.z. van den
eigenaar uit België) door de welwillendheid der H.H. van Cruchten en Linssen te
Roermond"
(Van het feit, dat dit merkwaardig veld door ondergeteekende na veel zoeken was
ontdekt, en dat het graven eerst geschiedde na mijn herhaalde correspond. met het
Museum van Oudheden, werd met geen woord gerept.)
Dit alles nu resumeerende, doet het wel een beetje vreemd, pijnlijk zelfs aan,
achteraf te moeten vernemen, dat er eens door een bevoegd persoon zou gezegd zijn:
"in de omgeving van Vl. valt niets te leeren". De lezer voelt hier zelf wel, hoe
klinkklaar deze onwaarheid is.
GERH. KR.
14 Dagen na het begin van de oorlog wordt deze Bursch benoemd tot hoofd van een
commissie voor oudheidkundig bodemonderzoek. Er wordt direct gerept over Germaansche
cultuur en men wil een inventarisatie maken per gemeente van vondsten die zich bij
particulieren bevinden. En bovendien:
Betreft het daarenboven unieke vondsten van waarlijk nationale beteekenis, dan
zullen wij vanzelfsprekend moeite doen om deze voorwerpen een plaats te geven in
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, eventueel door ruiling met andere
museumstukken, maar de hoofdoorzaak waarom het ons te doen is, is een volledig
overzicht te hebben van hetgeen de Nederlandsche bodem aan archaeologica heeft
opgeleverd en nog zal opleveren.
Hoewel het met deze zaak niets te maken had, had het museum in Leiden in conservator
Bursch wel een meeloper voor de Duitse zaak in huis gehaald. In februari 1941 werd
hij al op de “zwarte lijst van de universiteitswereld” geplaatst en na de oorlog werd
hij als hoogleraar geschorst. Hij was nl. tot hoogleraar benoemd van de universiteit
van Amsterdam en had o.a. in Oekraïne in 1943 opgravingen verricht.
Bij de erven van Adrianus Bos moet het bovenstaande over het melden voor
inventarisatie van antieke voorwerpen bekend zijn geweest. Waarschijnlijk was dat de
reden om zich te 'ontdoen' van de voorwerpen. Zij konden weten, zij wisten praktisch
zeker dat de voorwerpen afkomstig waren van de uitrusting die gevonden was in 1910 in
Helenaveen en dus behoorde tot de unieke vondsten van waarlijk nationale beteekenis.
In de grote rivieren werden nu en dan antieke voorwerpen gevonden en blijkbaar heeft
de eigenaar van de drinkbeker, waarschijnlijk R.W.C. van Boetzelaer, gemeend te doen
voorkomen alsof de beker zo ook in de Maas is gevonden, bij de grindwinning,
bijvoorbeeld in Stevensweert. Daarbij werd echter voorbij gegaan aan een nauwkeurige
bestudering van de werkwijze bij de grindwinning: er kwam zoveel kracht vrij bij het
baggeren en het sorteren naar grootte in draaiende trommels dat een teer voorwerp als
de kantharos er nooit ongeschonden uitgekomen kon zijn.
De auteur meent te kunnen concluderen dat op een of andere manier de eigenaar in
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contact is gekomen met Jaak Bongers die de drinkbeker na vele jaren zou moeten
presenteren als een vondst uit de Maas. Dit natuurlijk tegen een fikse vergoeding en
plicht tot strikte geheimhouding. Daarmee was ook de eer van de familie gered, in die
zin dat de naam van Boetzelaer en Bos nooit in het nieuws zou komen als 'heler' van
de drinkbeker.
Het vervolg van deze zogenaamde vondst van de kantharos, nl. het ingewikkelde spel
van overdracht van de beker in een familie en in het bijzonder de jarenlange
rechtspraak over het eigendomsrecht ervan, hadden de erfgenaam van Bos en de nieuwe
eigenaar Bongers nooit zelf kunnen bedenken. Voor hen was de waarde vanaf het
allereerste begin wel duidelijk.
Resumerend:
- De zogenaamde Peelhelm was maar een deel van een officier-uitrusting van een
cavalerie-officier uit het Romeinse leger in het begin van de vierde eeuw.
- Na een kort onderzoek na de vondst werd de grote waarde ervan ingezien en met
financieel power-play van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden aangekocht. Evelein
schrijft over de helm en de aanwezige vondsten een wetenschappelijk verslag dat een
half jaar na verwerving door het museum uitkomt. Al direct is het een van de
topstukken van het museum.
- Dat er aanmerkelijk meer vondsten zijn gedaan dan die welke na enkele maanden in
het museum terecht zijn gekomen, is zeker. Het museum koopt nog enkele voorwerpen
aan, de directeur Bos van de N.V. Maatschappij Helenaveen meldt dit nog uitdrukkelijk
in een lange brief. Ook de allereerste schriftelijke melding van dominee de Jong,
twee dagen na de eerste vondst, geeft een omschrijving die niet overeenkomt met de
voorwerpen die nu in het museum te vinden zijn.
- Blijkbaar waren de functionarissen onmachtig en ook ongeïnteresseerd om serieus op
zoek te gaan naar bijvoorbeeld de ontbrekende wangklep. Zij probeerden dat wel via de
burgemeester van Deurne, maar een dergelijke voorzichtige en halfslachtige aanpak had
geen succes.
- Als directeur Bos in 1931 overlijdt gaan zijn bezittingen naar zijn nog levende
schoonzus en/of haar kinderen. Als de schoonzus zelf overlijdt in 1936 dan komen de
die bezittingen definitief in handen van haar vrijgezellen zoon en/of haar dochter en
haar man.
- Deze laatste scheiden dan al zeer snel. De zoon trekt in het huis van zijn moeder.
De Romeinse voorwerpen zouden best bij de nu ex-schoonzoon van Boetzelaer terecht
zijn gekomen.
- Hoe dan ook, direct na het begin van de bezetting komt er druk om antiquiteiten aan
te melden en te laten registreren en fotograferen. Topstukken horen eigenlijk in een
museum. Hierbij wordt uitdrukkelijk gewezen op het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden; dat is de meest geschikte plaats daarvoor.
- Niet iedereen was gediend van de bemoeizucht van “Leiden”. Wellicht is dat de reden
dat de eigenaar van de kantharos van Stevensweert - toen nog gewoon een mooi bewerkte
zilveren drinkbeker - af wilde.
- Op welke manier dat dan moest gebeuren? Waarschijnlijk heeft men zich laten
inspireren door soortgelijke gebeurtenissen in het recente verleden. Waarschijnlijk
heeft men de zogenaamde vinder Bongers zover gekregen dat hij - tegen betaling voordeed alsof hij de vinder was op een baggermolen bij Stevensweert. Stevensweert
was als vindplaats van fossielen, menselijke resten, aardewerk en wapenen al eerder
in het nieuws geweest.
- Een vriendelijkere uitleg kan zijn dat de bezitter van de drinkbeker beducht was
dat die door de bezetter kon worden geconfisqueerd en dat hij dat wilde verhinderen
door de beker af te staan aan een niet-te-verdenken persoon. Hiertegen spreekt dat
hij na de oorlog de drinkbeker niet heeft terug gevraagd.
- Het is in het geheel niet zeker dat in de vierde eeuw de Maas stroomde waar nu
Stevensweert ligt. Meer oostelijk ligt de Oude Maas.
- Ondanks de vele onduidelijkheden en de hele nasleep van het juridisch eigendom,
heeft men met Bongers' verhaal genoegen genomen, en kon veel later het Museum Kam in
Nijmegen zich eigenaar noemen van de kantharos 'van Stevensweert'.
- Beide voorwerpen zijn van verguld zilver, fijn versierd. Een materiaal-vergelijking
zou zeer misschien iets meer duidelijkheid kunnen verschaffen over eventuele
'verwantschap'. De kantharos heeft een dergelijk onderzoek al meegemaakt.
Overigens kunnen de uiterlijke kenmerken ook goed zonder veel moeite vergeleken
worden.
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De geschiedenis van de Peelhelm in kort bestek
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In 2010 was het 100 jaar geleden dat in de Peel, ongeveer 1 km ten noord-westen van
de kerk van Helenaveen, een opmerkelijke vondst werd gedaan: een zilveren helm,
bronzen munten uit de tijd van Constantijn, veel leerresten en andere bronzen
voorwerpen. De ijzeren voorwerpen die zich bij de vondst bevonden moeten hebben waren
toen al grotendeels vergaan en omgezet in ijzer-zouten.
Ook wordt er al direct melding gemaakt van houten voorwerpen die de tand des tijds en
de aanslagen door de schoppen van de peelwerkers maar gedeeltelijk hadden overleefd.
Het was duidelijk één geheel, al snel kwamen er speculaties op gang dat een Romeins
officier hier met zijn paard was verdronken. Tot zeer recent, zelfs tot dit ogenblik,
1 januari 2013, zijn en worden er allerlei theorieën uitgedokterd die moeten
verklaren waarom er geen resten van “man en paard” zijn gevonden.
De helm was overduidelijk de voornaamste vondst, daarom werd en wordt er vooral een
uitdrukking gebruikt als De Gouden Helm voor de vondst. De auteur zou willen
gebruiken het woord Peelhelm, zoals die later ook gebezigd werd.
De leerresten kregen weinig aandacht, hoewel er al direct o.a. sandalen, schoenen of
laarzen in werden gezien. De gouden munten bleken al snel van brons te zijn,
weliswaar groot in aantal, maar niet zo spectaculair als wat onder een (gouden)
muntschat werd verstaan.
Gewaarschuwd door de dominee van Helenaveen kwam het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden - dat toen al bijna 100 jaar bestond - in actie en verzocht telegrafisch aan
een oudheidkundige in Roermond te gaan kijken en verslag uit te brengen. Het
telegrafisch verslag van ongeveer 40 woorden kwam maandagochtend 20 juni 1910 in
Leiden aan, terwijl de allereerste vondst op woensdag 15 juni was gedaan. Met de
beschrijving van de dominee kwam het telegram goed overeen, zodat dringend verzocht
werd om een wetenschappelijk functionaris beter te laten kijken naar de schat. Het
duurde tot 9 juli dat deze kwam, niet naar de vindplaats of naar het huis van de
vinder, maar naar het raadhuis van de gemeente Deurne waaronder Helenaveen valt. Niet
helemaal verwonderlijk want Deurne was een van de grootste gemeenten van het land wat
betreft oppervlakte. De vinder woonde in Meijel, wat te voet ook al een behoorlijke
afstand was. De vinder is genegen de helm en de overige vondsten voor - een voor hem
hoge - prijs te verkopen, maar dan komen er juridische problemen over het
eigendomsrecht van het veen waarin de vondst gedaan werd. We slaan dit alles over en
eind augustus haalt de functionaris de helm met toebehoren op. In Leiden constateert
men o.a. dat een wangklep ontbreekt en men verzoekt de burgemeester van Deurne en de
vinder die wangklep tegen een aanzienlijke beloning ook te laten kopen voor het
museum. In november 1910 is de helm het topstuk van de aanwinsten van het museum en
wordt in een vitrine, verlicht door 'electrisch glanslicht', tentoongesteld.
Bij de tentoonstelling van de Peelhelm in het najaar 2010 in Helenaveen, stond de
helm ook in het middelpunt van de belangstelling. Elders in het dorp, in het
dorpshuis met de naam De Gouden Helm, was een tentoonstelling te zien met papieren en
andere voorwerpen die betrekking hadden op de vondst.
De auteur vond het toen al eigenaardig dat deze wangklep niet gevonden was.
Redelijkerwijs was de gehele helm in het veen terecht gekomen. De wangklep moest
gevonden zijn, maar zijn achtergehouden door een persoon die daar later nooit voor is
uitgekomen. Het museum probeert dus vanuit Leiden nog in het bezit te komen van de
wangklep, maar krijgt wel wat andere zaken aangeboden die ze dan opkopen.
Het museum heeft verzuimd de niet-bronzen of niet-zilveren voorwerpen actief te
verwerven.
De desinteresse van het museum van na 19 juni wordt het museum fataal. In de
onduidelijkheden rond het eigendomsrecht, maar vooral door de totale afwezigheid van
de functionarissen van het museum, doen de vinder, maar vooral anderen die ook zaken
hebben gevonden, besluiten niet méér te verkopen aan het museum dan in openbare
bronnen vermeld is. Hierover wordt op 23 juni, dus 8 dagen na de vondst, een
conferentie gehouden op een verder gelegen plaats, waarschijnlijk in een hotelrestaurant in Venlo. Daar bespreken de aanwezigen een soort strategie hoe te handelen
als er nog meer voorwerpen worden gevonden. Verkoop zal praktisch zeker niet zijn aan
het museum, maar aan andere geïnteresseerden die wel duidelijk interesse hebben en
niet moeilijk doen met de betaling. Want zelfs als het museum een 'aannemelijk'
bedrag betaalt dan moeten er veel administratieve hordes genomen worden. Eén van de
deelnemers, en een belangrijke afnemer, is de directeur van de N.V. Maatschappij
Helenaveen, Adrianus Bos. Deze persoon zullen we zo goed als altijd tegenkomen bij de
vondst van de Peelhelm. De Maatschappij Helenaveen bezat toen ongeveer 10 km²
peelgrond in Helenaveen en de aanliggende Limburgse dorpen. Maar juist de grond
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waarop de Peelhelm e.d. was gevonden, behoorde niet aan de Maatschappij Helenaveen.
Ware dat wel het geval gewezen, dan was de zaak geheel anders afgelopen, dan had het
museum m.i. nooit enige zeggenschap gekregen over de vondst.
A. Bos was net enkele maanden daarvoor directeur geworden, hoewel hij al vanaf 1906
in Helenaveen woonde en als aspirant-directeur fungeerde. Hij woonde dan ook al vanaf
1906 in de dienstwoning van de Maatschappij Helenaveen, GENA-villa geheten. Dit enorm
huis, annex kantoor, was in 1890 gebouwd en was in die tijd voorzien van alle moderne
snufjes. Maar hij woonde er alleen, met wellicht één of meerdere knechten en
dienstboden.
De directeur van de Maatschappij Helenaveen diende statutair 30 aandelen van de
vennootschap in bezit te hebben om directeur te kunnen zijn. Hij had ruim voldoende
vermogen hiervoor - 15.000 gulden -, maar nog geen 30 aandelen. Van zijn voorganger
directeur van de Blocquery kocht hij 10 aandelen, maar het was niet zo gemakkelijk
aan de resterende 20 te komen. Er waren nl. maar 887 aandelen in omloop. Dus was hij
tijdelijk directeur totdat hij alle 30 aandelen in zijn bezit had. Dat was voorjaar
1910 het geval zodat hij in april 1910 in de aandeelhoudersvergadering definitief
benoemd werd. In de tussentijd had hij al zakelijke meningsversillen met zijn
voorganger die nog enkele maanden in het dorp had gewoond, zodat deze later in 1906
uit het dorp vertrok. Van de Blocquery was ook commissaris van de vennootschap
geworden en zou de jonge nieuwe directeur helpen en ongetwijfeld ook controleren.
Eigenlijk had Bos vanaf het allereerste begin zijn handen vrij; hij hoefde in het
dorp alleen maar zeer kleine tegenkrachten te verwachten in de persoon van de
pastoor, de dominee en het hoofd der school. Maar ook deze personen waren afhankelijk
van de Maatschappij, door een jaarlijkse afdracht aan de kerken en het onderwijs en
door het feit dat praktisch de gehele bevolking in dienst was van het bedrijf.
Controle op de directeur bestond natuurlijk wel, maar de commissarissen woonden niet
in de nabijheid van het bedrijf, en zoals later regelmatig zal blijken trekt hij
bijna altijd aan het langste eind in zijn 25-jarig directeurschap (1906-1931).
Bos neemt deel aan de conferentie, gaat zelf ook graven rond de vindplaats, verwerft
delen van de schat, houdt deze bij zich in een kast in zijn villa, correspondeert met
het museum in december 1911. Kortom hij bepaalt wat er gebeurt rond de onderdelen van
de vondst.
Daarom ook komt het museum eind augustus 1910 maar in het bezit van een
(aanmerkelijk) deel (lijkt het) van de vondst. Maar verder blijven halfslachtige
pogingen om bijvoorbeeld de wangklep te verwerven zonder resultaat. Na een onderzoek
van M.A. Evelein verschijnt er in april 1911 een wetenschappelijk rapport over de
vondst, waarbij de nadruk weer valt op de helm. De Peelhelm blijft het 'paradepaard'
van het museum, maar daarmee lijkt de interesse op te houden: de functionarissen
hebben meer interesse in opgravingen die ze zelf begonnen zijn. Geen enkele
wetenschappelijke functionaris laat zich in Helenaveen zien en men doet al helemaal
geen moeite om de volledige vondst te reconstrueren, wat in 1910 en 1911 ongetwijfeld
nog mogelijk was geweest.
In dit wetenschappelijk, maar ook economisch, vacuüm vindt er geen verder onderzoek
plaats, maar toen zou men tot de conclusie gekomen kunnen zijn dat alle vondsten een
geheel vormen, nl. de uitrusting van een hoge officier, met al zijn attributen. De
officier behoorde tot de cavalerie, en in dit geval met die van de boogschutters.
Want pijlen en boog en bijbehorende voorwerpen zijn duidelijk gedocumenteerd.
Man en paard, dus het paardentuig is uitdrukkelijk ook een deel van de uitrusting.
Vanwege de behandeling der leerresten kan het tuig niet meer volledig gereconstrueerd
worden, maar de afbeeldingen op sarcofagen geeft een duidelijk beeld van hoe het
paardentuig eruit heeft gezien. Omdat de afbeeldingen vooral situaties in gevechten
weergeven zien we daarop niet de meer 'huiselijke' aspecten, zoals tent, eet- en
drink-gerei, afgebeeld. Terwijl deze natuurlijk wel bij de uitrusting van een
officier behoorden.
De delen van de vondst die in de ogen van een persoon uit de twintigste en een-entwintigste eeuw zo gewoon lijken, waren in de vierde eeuw een teken van extreme
rijkdom. Zelfs het bezit van een paard was maar voor zeer weinigen weggelegd. Zilver
was uiterst zeldzaam, zeker de zilveren voorwerpen die nog versierd waren. Daarom ook
kraste men het gewicht van het zilver in de voorwerpen. De voorwerpen wisselden in de
loop der tijden ook van eigenaar, zodat een eventueel ingekraste naam of afkorting
van namen doorgestreept werd. Omdat er maar weinig handwerklieden waren die
dergelijke voorwerpen konden maken, was - met de schaarsheid van het materiaal - ook
het aantal voorwerpen, zoals onze Peelhelm uiterst gering. En anders zijn ze later
wel omgesmolten...
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Huidige verblijfplaatsen van de vondsten rondom de Peelhelm
1. De Peelhelm, munten, leerresten, paardentuig-onderdelen bevinden zich in het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
2. Voorwerpen die achtergehouden zijn of later gevonden zijn bevonden zich bij
directeur A. Bos van de N.V. Maatschappij Helenaveen. Hierop komen we in dit rapport
nog zeer uitgebreid terug. De auteur geeft aanwijzingen wat er met deze voorwerpen is
gebeurd na de dood van de directeur maart 1931.
3. Eén jaar na de zeer grote veenbrand, ook wel peelbrand genoemd, van 1959 vond Leo
Kluijtmans in de buurt van de vindplaats nog enkele voorwerpen die hij in zijn in
eigen beheer uitgegeven boekje toont aan de hand van enkele foto's. Het betreft de
wonderbare steen, bronzen munt van keizer Constantijn, bronzen ringetje van de helm
[maar dat laatste zal wel van het paardentuig zijn], diverse vuurstenen pijlpunten,
enkele stenen knotsen en slingerstenen. De zware stenen zijn zeer waarschijnlijk in
diepere grond terecht gekomen en zijn na de diep-inwerkende veenbrand te voorschijn
gekomen. Eén van de stenen heeft een grote inkeping, waarschijnlijk was het een
werpstok. De zoon van Leo Kluijtmans heeft het merendeel van deze voorwerpen anno
2013 in bezit.
[4. Tot slot moet nog vermeld worden dat in het boek van Pouls en Crompvoets wordt
vermeld dat Marinus van de Mortel die vanuit Deurne naar Halsteren was verhuisd, een
doosje bezat met daarin een stukje leer.]

Geheimhouding van de vondsten
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Al ruim één week na de vondst worden dus pogingen ondernomen de andere vondsten - die
andere dan al eerder beschreven - te verdonkeremanen. Van wie dit is uitgegaan is
niet zeker, want voor zover bekend is niets op papier gezet; directeur Bos kan het
genius hierachter zijn geweest. Hem werden ook voorwerpen aangeboden, die hij wel
niet geweigerd zal hebben. De paar gulden zal hij er wel aan uit gegeven hebben.
Merkwaardig is dat de functionarissen van het museum dit goed beseften, maar voor
zover noch schriftelijk noch mondeling contact opgenomen hebben met de directeur.
Hij kreeg voorwerpen aangeboden en bewaarde die in zijn huis.
De oudheidkundige, die als eerste de vondst met tekeningen heeft beschreven, maakt in
zijn verdere geschriften nooit melding van zijn betrokkenheid. Zijn eigenhandig
uitgetypte levensbeschrijving bevat zelfs geen enkele opmerking hierover. En juist
dat zou door de nabestaanden - voor wie hij de levensbeschrijving had geschreven het belangrijkste van zijn leven beschouwd worden.
Een enkele vinder die niet in het complot zat, bracht zijn vondst (of wat hij had
meegenomen in de hectiek van de gebeurtenissen) wel naar Leiden. Hoewel er voldoende
redenen waren om actief verder te zoeken, hebben de functionarissen van het museum de
zaak - met uitzondering van de vermiste wangklep - laten rusten.
De totale desinteresse van de functionarissen heeft aan de zaak geen goed gedaan.
Blijkbaar waren ze uit om de eer van een belangwekkende vondst; deze vondst hebben
zij niet zelf gedaan en werd dus niet met overtuiging verder uitgewerkt.

Waarom zou een eigenaar af willen van een archeologische vondst?
445
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[Het volgende is vol speculaties, maar het zou een verklaring kunnen zijn op welke
wijze een belangrijke archeologische vondst achteraf in de openbaarheid komt.]
Het lijkt onwaarschijnlijk dat een bezitter van archeologische vondsten deze zomaar
volledig laat verdwijnen als die van zeer grote waarde zijn. Dus moet de eigenaar
iets verzinnen om van de vondst af te komen, maar op zo'n manier dat het voorwerp in
kwestie weer opduikt zonder dat de naam van de vroegere eigenaar naar buiten komt.
Dit nu lijkt bij de zilveren drinkbeker (en wellicht de kantharos van Stevensweert)
te zijn gebeurd.
De erfgename van A. Bos, zijn schoonzus C.E.A. Bos-van Gilse van der Pals, komt in
het bezit van een hoeveelheid archeologische vondsten die haar zwager in Helenaveen
had verzameld en bewaard. Zij komt de villa leeghalen en neemt daarvoor mee haar zoon
en dochter en de echtgenoot van de dochter. Deze echtgenoot was R.W.C. Baron van
Boetzelaer. Ze verbrandt ter plaatse papieren, maar neemt de belangrijke zaken mee
naar huis. Het heeft er alle schijn van dat de archeologische vondsten naar de
Baronesse van Boetzelaer-Bos gaan. Het huwelijk was echter niet zeer gelukkig, en na
het overlijden van van Gilse van der Pals scheidt het echtpaar al snel,
waarschijnlijk in eind 1936 of in 1937. In 1938 hertrouwt de Baron met een vrouw
genaamd Jordens. Zij draagt dan de titel Baronesse. Waarschijnlijk wil de familie Bos
niets meer van de antiquiteiten weten, want ze zijn er zich zeer van bewust dat
Adrianus Bos de voorwerpen wellicht wel legaal had opgekocht, maar dat ze eigenlijk
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in een museum thuishoorden.
De dienstbode van A. Bos, het Helenaveense meisje Jootje van de Bovenkamp, heeft de
antieke voorwerpen in de geheime kast gezien. Opvallend is dat zij, enkele maanden na
de dood van haar baas, in juli 1931 als dienstbode naar Wassenaar verhuist. Niet
bekend is bij wie ze te werk werd gesteld. Ze keert na enkele jaren terug naar het
dorp en krijgt in 1935 een onecht kind. Op 26 oktober 1942 meldt de krant dat is
Ingekomen te Deurne J v d Bovenkamp van Wassenaar. Blijkbaar “pendelt” ze heen en
weer. Bij wie ze precies in Wassenaar werkte is dus onbekend.
Overigens wordt Johanna van de Bovenkamp in 1943 genoemd in een advertentie:
4 augustus 1943 VERLOREN, vermoedelijk in De Witte Bergen te IJhorst, geel lederen
tasch, inhoudende distributiebescheiden, geld en persoonsbewijs, ten name van J. v.
Esseveldt-v/d Bovenkamp. Tegen belooning terugbezorgen bij R. JONKERS, A 125a,
Zuidwolde.
Een bijzonderheid is dat er twee kinderen van de 10 vóór het huwelijk geboren zijn,
nl. Kees en Geurt.
Een andere bijzonderheid is dat twee broers trouwen met twee zusters, Elisabeth
trouwt nl. met Henk van Esseveldt, gezamenlijk dus met Johanna.
Informatie telefonisch verkregen op 26 mei 2013 van Geurt van Esseveldt, 0493-539513,
Rector Nuijtsstraat 8 5759 RG Helenaveen, g.esseveldt@kpnplanet.nl
Na de dood van A. Bos had men de keuze niet gemaakt om de voorwerpen alsnog af te
staan. Ze blijven dan bij de baron van Boetzelaer. Tijdens de oorlog, in 1944, wordt
het echtpaar van Boetzelaer-Jordens in de krant genoemd, en na de oorlog is hij
verhuisd naar Laren, is bestuurslid van de Volksuniversiteit en het Goois Reservaat,
en verwonderlijk ook adjunct-conservator van het Goois[ch] Museum. Als hij medio 1979
op 80-jarige leeftijd sterft, vinden we de naam van zijn tweede echtgenote niet terug
in de advertentie, misschien is hij voor een tweede keer gescheiden. Als vermelding
vinden we dan alleen het [verder onbekend] echtpaar van Boetzelaer-Cramer, zijn broer
en diens echtgenote. Het adres van de overledene was Vinkebaan 6 te Laren.
Een extra steun om zich te ontdoen van de drinkbeker was wellicht de verordening die
direct na het begin van de oorlog werd uitgevaardigd:
Tenslotte zijn er in bijna elke plaats wel enkele voorwerpen in particulier bezit,
zooals steenen bijlen, pijlspitsen, e.d., die eveneens in teekening en foto
vastgelegd dienen te worden.
Deze omvangrijke inventarisatie, aldus dr. Bursch, kan niet tot stand komen zonder
de medewerking van het groote publiek. Wij moeten overal over het geheele land
verspreid onze vrijwillige medewerkers hebben, die ons van het bestaan der
hierboven bedoelde terreinen in kennis stellen en ons inlichten over de in hun
omgeving zich bevindende oudheidkundige vondsten. Het liefst hadden wij in elke
gemeente zoo'n medewerker, het is best mogelijk, dat ons dan de vondst van de
zooveel-duizendste Germaansche urne wordt gerapporteerd, maar per slot van
rekening kan ook die weer aanwijzingen geven over de verbreiding der Germaansche
cultuur, enz.
Binnenkort zal hiervoor de medewerking van alle burgemeesters in Nederland worden
ingeroepen.
Maar daarmede zijn wij er niet, al kunnen zij ons grootelijks van dienst zijn. Wat
wij noodig hebben, zijn medewerkers uit het volk zelf, die ons regelmatig op de
hoogte houden, wanneer zich in hun gemeente iets bijzonders op oudheidkundig
gebied voordoet. Begrijpt u mij goed: het is allerminst onze bedoeling om
eventueele vondsten voor ons museum te winnen; integendeel de verspreiding van
materiaal over de bestaande oudheidkamers, gewestelijke en locale musea kan de
aantrekkelijkheid [verbeterd!] ervan slechts verhoogen en evenmin willen wij, dat
de rechtmatige eigenares ons hun bezit afstaan.
Natuurlijk, het liefst zien wij deze voorwerpen geplaatst in een museum, omdat wij
daar de grootste waarborgen hebben, dat de deskundig bewaard zullen blijven, inaar
deze overname zal alleen mogelijk zijn met volledige instemming van den eigenaar
en tegen een billijke vergoeding.
Betreft het daarenboven unieke vondsten van waarlijk nationale beteekenis, dan
zullen wij vanzelfsprekend moeite doen om deze voorwerpen een plaats te geven in
het rijksmuseum van oudheden te Leiden, eventueel door ruiling met andere
museumstukken, maar de hoofdzaak waarom het ons te doen is, is een volledig
overzicht te hebben van hetgeen de Nederlandsche bodem aan archaeologica heeft
opgeleverd en nog zal opleveren.
Van Boetzelaer doet moeite zich te ontdoen van de meest waardevolle spullen, waarin
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een mooie bewerkte zilveren drinkbeker wel degelijk hoort.

Enkele antieke zilveren voorwerpen in Nederland
http://www.rmo.nl/collectie/zoeken?object=k+1911%2f4.1-5
http://www.museumhetvalkhof.nl/collecties/archeologie/142-nu/actueel/955-dekantharos-van-stevensweert.html

#228

12

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

Naspeuringen: Een volledige Romeinse officier-uitrusting in Helenaveen

Voorwoord
540

545

550

555

560

565

570

575

580

585

590

595

600

In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden bevindt zich - als een van de topstukken
van het museum - een rijk versierde zilveren helm, die overigens een buitenhelm is,
want de eigenlijke ijzeren binnenhelm is vergaan.
De buitenhelm, ongeveer 40 munten, wat andere bronzen en lederen voorwerpen zijn
bewaard gebleven van de schat-vondst in Helenaveen, veel is echter door
onoordeelkundig handelen al in korte tijd zowel letterlijk als figuurlijk verloren
gegaan. Ook figuurlijk, terwijl er toch wel degelijk korte beschrijvingen zijn
verschenen, geschreven door personen die de voorwerpen zelf gezien hebben.
Naar de mening van de auteur vormt dit alles een deel van een volledige uitrusting
van een officier en zijn paard - en wellicht van een knecht - die in het veen is
verstopt. IJzeren voorwerpen zijn in de loop van 16 eeuwen vergaan, met achterlating
van wat poeder en zwavelwaterstof-gas. De houten voorwerpen, boog en pijlen, zijn
kapot gestoten en daarna - beschouwd als onbelangrijk - verdwenen.
De vele leerresten en ook resten van wollen kleding zijn in eerste instantie als
waardeloos opzij gelegd en daarna al dan niet naar Leiden vervoerd. Een deel van de
lederen voorwerpen is zeker in het dorp achtergebleven bij de directeur van de N.V.
Maatschappij Helenaveen, Adrianus Bos.
De onderzoeker in Leiden vond de leerresten tegenvallen, men had blijkbaar graag een
volledige kleding-uitrusting willen presenteren. De leerresten behoorden toe aan de
uitrusting van man en paard, nu is het echter moeilijk alle leerresten toe te wijzen
aan hun functie.
Aan de hand van de vondst en de gebeurtenissen eromheen, en van de kennis over de
uitrusting van Romeinse officieren rond 325 van onze jaartelling proberen we de
volledige vondst minutieus te reconstrueren.
Daarvoor wordt de volgende volgorde genomen:
1. een nauwkeurige reconstructie van de vondst;
2. onderzoek naar het legeronderdeel dat op de helm gekrast zou zijn;
3. onderzoek naar de uitrusting van een cavalerie-officier bij een dergelijk legeronderdeel;
4. vergelijking van de gevonden voorwerpen met de in detail uitgeschreven uitrusting;
5. enkele bijlagen, de beschrijving van de vondst door Evelein en de uitvoerige
correspondentie tussen belanghebbenden, zoals die bewaard is in het museum.
Niet ter sprake komen de afspraken onderling gemaakt op 23 juni, de ontvreemding van
antieke voorwerpen door A.F. van Beurden, het gebrek aan onderzoek na het rapport van
Evelein, en zo meer.
Het onderzoek naar de “verblijfplaats” van de voorwerpen die niet in het Rijksmuseum
van Oudheden terecht gekomen zijn, verplaatst zich steeds meer naar de directeur
destijds van de N.V. Maatschappij Helenaveen, Adrianus Bos. In correspondentie met
het museum laat hij weten dat hij zelf leerresten e.d. in bezit heeft gekregen, en
anderhalf jaar na de vondst somt hij in een brief zeer nauwkeurig vondsten op die
niet in het museum te vinden waren, maar zeer waarschijnlijk wel bij hem thuis in de
GENA-villa in Helenaveen.
De boekhouder Jan Willem Maassen (49 j.) en de ambtenaar Franciscus Christiaan
Antonius van de Ven (30 j.) doen aangifte van het overlijden van Adrianus Bos op 23
maart 1931, des voormiddags om half negen. Verder wordt nog vermeld: zoon van
Christiaan Albertus Bos en Neeltje van Haaften.
Wie kan de voorwerpen in de GENA-villa gezien hebben?
Als op 2 juli 1906 Jacob Cornelis van de Blocquery het dorp verlaat neemt hij zijn
dienstbode Hester Hereccina van Rees mee naar Hoorn. Zij en Goverdina Anthonia
Janssen, beiden geboren in Geldermalsen, hebben dus ook in de directeurswoning
gewoond. De eerste dienstbode gaat dus met haar baas naar Hoorn en de laatste is al
eerder, op 11 juni 1902, naar Den Haag verhuisd.
Op 8 mei 1906 komt Adrianus Bos in de gemeente Deurne wonen, op adres Helenaveen D170
woont hij op 31 mei 1906. Hij komt dan vanuit Wormerveer en is 31 jaar.
De er nog wonende dienstmeid Huiberta Wilhelmina Jansen, ook uit Geldermalsen, gaat
op 4 september 1907 naar Haarlem.
Op 25 juli 1906 komt Johanna Maria Schmitz [foutief ook wel Smitz geschreven] vanuit
Den Haag als dienstbode bij A. Bos. Zij is een vrouw van 44 jaar, geboren in
Rotterdam.
Ook al vanaf de begintijd van van de Blocquery, zelfs van directeur G. Bosch, woont
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Johanna Wilhelmina Buis in huis, zij vertrekt op 9 april 1913 naar Horst.
Vanaf 28 februari 1911 woont Gerritje Cornelia de Gong in huis. Zij is geboren op 18
oktober 1895 te Brakel.
Opvallend is dat alle bewoners Nederlands Hervormd zijn.
In het Bevolkingsregister van 1918 staat A. Bos alleen geregistreerd, dus zonder
dienstbodes of knechten. Het adres D170 is veranderd in H154 en later in H134.
Vermeld wordt ook nog dat hij op 23 maart 1931 is overleden.
We richten ons dan op het gezin van de Bovenkamp-Buis, dat op 15 maart 1912 in
Helenaveen komt wonen. Dirk is geboren te Rhenen op 23 december 1877, Cornelia
Wilhelmina Buis op 18 oktober 1885 te Deurne. Ze zijn op 19 juni 1909 getrouwd in
Deurne. Johanna wordt op 29 september 1910 [in Blokker?] geboren. Daarop volgt [te
Blokker?] Albert Jacob op 22 september 1911. Vervolgens in Helenaveen op 1 april 1913
Johanna, 27 augustus 1917 Jacob, 6 oktober 1919 Jan, 10 april 1921 Geurt, 28 augustus
1926 Cornelia Wilhelmina, 23 september 1929 Dirk Gerrit.
Als adres wordt achtereenvolgens opgegeven D31, H35, H77, H153, H140 en H123, maar
dit kan ook betrekking hebben op de verschillende personen. H153 is gesloopt.
Johanna verhuist op 11 juli 1931 naar Wassenaar, en dat is opvallend, want haar
vroegere baas A. Bos was net enkele maanden dood. Ze komt 9 maart 1933 terug.
Maar op 16 maart 1935 wordt een onechte zoon geboren van Johanna, met de naam
Cornelis Johannes. Onechte zoon is daarbij doorgestreept. Johanna is zonder verdere
aanmerkingen te vinden in het Bevolkingsregister van Den Haag.
Op 29 september 1910 komt als dienstbode in de villa wonen Elisabeth Johanna van de
Bovenkamp, afkomstig uit Blokker. Ze blijft tot 19 februari 1912.
Veel later: Elisabeth Johanna gaat op 13 december 1932 naar Den Haag. Ze staat in het
Bevolkingsregister van Den Haag genoteerd op 21 december. Op 30 oktober 1935 komt ze
terug vanuit Den Haag en op 13 juli 1936 verhuist ze naar Hindelaan 13 te Helmond.
Ze wordt in Deurne overgeboekt naar het dienstbode-register, maar relevant is alleen
het adres H154 en H134, wat dus de GENA-villa is.
In het Bevolkingsregister van Deurne zijn later met potlood getallen bijgeschreven,
te weten: 1206 Dirk, 1207 Cornelia Wilhelmina Buis, 1208 Albert Jacob, 1209 Jacob,
1210 Jan, 1211 Geurt, 1212 Cornelia Wilhelmina, 1213 Dirk Gerrit.
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Voor Titus Flavius Bassus, afkomstig uit Thracië heeft zijn erfgenaam deze grafsteen
laten oprichten. Deze ruiter steekt met zijn lans naar een vijand, die op de grond
ligt. Rechts draagt hij het lange zwaard (spatha) aan een smalle gordel. Het paard
is rijk versierd met medailles op lederen banden, die het zadel vasthouden. Op de
kop van het paard zit een kwast, die naar voor valt. Op de achtergrond staat een
jonge man met 2 lansen en een ovaal schild.
uit http://livinghistory.cz/~sidney/Knihy/12892006-Cavalry-Equipment-of-the-RomanArmy-in-the-First-Century-AD.pdf

#228

16

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

Naspeuringen: Een volledige Romeinse officier-uitrusting in Helenaveen

De vondst van de schat in de Helenaveense Peel
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Als op 15 juni 1910 bij het turfsteken - vlakbij het dorp Helenaveen - Romeinse
voorwerpen worden gevonden in het veen, gaat de aandacht vooral uit naar het grootste
voorwerp, een zeer dunne zilveren helm. De rest, munten, bronzen voorwerpen en
stukken leer, zijn eigenlijk bijzaak. Het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden wordt
door de plaatselijke dominee in een brief, gedateerd 17 juni, op de hoogte gesteld.
De dominee vermeldt als vondst-dag een woensdag, 15 juni dus. In zijn brief met
informatie voegt hij ook een schematisch getekend kaartje van de vindplaats.
De post ging destijds zeer efficiënt, zodat zaterdag 18 juni deze brief in Leiden
moet zijn aangekomen.
Vader en zoon Holwerda zijn de leidende functionarissen van het museum.
Juist in die tijd worden er overal in het land met een beperkte wetenschappelijke
"bemanning" opgravingen gedaan, vooral naar Romeinse nederzettingen en nog vroegere
sporen van bewoning. Langs de Maas in Limburg lag de grens van het Romeinse Rijk met
de Germaanse buitenwereld. Juist daar waren al veel vondsten van Romeinse
overblijfselen gedaan, en die zouden er daarna nog veel meer volgen. Zo werd in 1941
vermeld dat in Nijmegen alleen al ruim 1400 fibulae, mantelspelden, waren gevonden.
Omdat deze fibulae veel gebruikt werden en vaak van brons of zilver waren gemaakt,
overleefden die een lange periode in de grond.
Vader en zoon Holwerda, respectievelijk directeur en onderdirecteur/onderzoeker naar
Romeinse sporen, zagen ongetwijfeld het mogelijke belang in van de vondst, zoals door
de dominee omschreven. Zij schakelden hun "correspondent" [ook wel "agent" of
"berichtgever" genoemd] voor dit soort aangelegenheden in, en wel in Roermond A.F.
van Beurden die naast landmeter van het kadaster ook amateur-oudheidkundige was. Als
oudheidkundige had hij al - letterlijk - talloze publicaties op zijn naam over
oudheidkundige onderwerpen.
Van Beurden wordt telegrafisch verzocht bij de vinder Smolenaars, een inwoner van
Meijel, te gaan kijken. Zondag 19 juni is hij daar geweest, want de volgende ochtend,
om 8.12 uur 's morgens zendt hij in een telegram zijn bevindingen aan het museum; het
telegram wordt dan om 9.12 uur in Leiden ontvangen.
Van Beurden eindigt het telegram met: direct deskundig onderzoek hoog gewenscht.

Waarschijnlijk gaat van Beurden 's maandags vroeg, na opening van het telegrafiekantoor, direct daarheen om verslag uit te brengen. Hij krijgt de kosten voor zijn
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Een krant van 18 juni meldt de vondst met een klein berichtje; daarin wordt de helm
niet genoemd, maar wel
3 munten, een paar schoenen en een wambuis van leder, waaronder een bruin weefsel,
zoals dominee de Jong ook meldde. Pas later 38 munten.
De volgorde van de vondst is klaarblijkelijk eerst 3 munten, en daarna de helm,
stukken leer, sandalen en een fibula, en vervolgens 38 munten.
Op 19 juni wordt gemeld
een gouden helm, gouden voetsporen, een gouden balletje en drie goudstukjes ter
grootte van een kwartje.
Connectie tussen van Beurden en Bos
Juist enkele maanden eerder hadden van Beurden en Bos met elkaar kennis gemaakt,
omdat van Beurden voor de N.V. Maatschappij Helenaveen, een maand vóór de vondst,
zaken moest inmeten en hij op 7 juni het verzoek ontving de Driehonderd Bunders op
Limburgs gebied in te meten.
7 juni 1910 brief van A. Bos aan A.F. van Beurden
7 Juni
0.
Den Heer A. F. van Beurden. Roermond.
M! Hiermede hebben wij de eer u beleefd te verzoeken ons spoedig te helpen met de
meting en kaart der gronden van de nieuwe boerderijen op de ‘drie honderd Bunders’
onder gemeente Horst.
Een spoedig antwoord gaarne tegemoetziende verblijve
Hoogachtend
A. Bos.
MAATSCHAPPIJ HELENAVEEN
Zondag 19 juni zijn ze elkaar wellicht weer tegengekomen: van Bos wordt gezegd dat
hij op die ochtend als de mensen van Helenaveen in de kerk zitten, eigenhandig ook
zaken opgraaft. Van Beurden is dezelfde dag in Meijel op bezoek bij Smolenaars. Of
beiden zich die zondag nog getroffen hebben is niet onmogelijk. Feit is wel dat ze
enige dagen later, op 23 juni, elkaar weer treffen op een conferentie waar
ongetwijfeld de verdeling van de vondst wordt besproken.
N.V. Maatschappij Helenaveen
Praktisch het gehele dorp Helenaveen was in bezit van de N.V. Maatschappij
Helenaveen, die daar al als N.V. vanaf 1858 turf en turfstrooisel stak, wat in
binnen- en buitenland werd verkocht. De directeur Adrianus Bos was net enkele maanden
daarvoor definitief benoemd, na zijn komst in 1906 in het dorp. Juist het veen waar
de helm was gevonden viel niet onder de bezittingen van de N.V. Maatschappij
Helenaveen, maar de winbare bovengrond was verkocht door de gemeente Deurne aan de
maatschappij van Steegh en Esser. Deze maatschappij was de werkgever van de vinder
Smolenaars uit het naburige Meijel. Eigenlijk was deze zaak nog ingewikkelder, zoals
blijkt uit een brief van 7 juli 1910:
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, [...]
Uit een krantenbericht blijkt dat A. Bos op 15 en 16 juni op excursie was naar
Duitsland, in het bijzonder naar verveningen Maria Veen op 15 juni, dit ligt ten
noorden van het Roer-gebied. Op 16 juni bevindt het gehele gezelschap zich ten zuiden
van het Roer-gebied. Na afloop zullen de Nederlandse leden van de excursie, vooral de
toplui van grootgrond-bezittende bedrijven, al dan niet direct naar huis gegaan zijn,
praktisch zeker per trein vanuit het Roer-gebied en wel via Venlo.
Dit is van belang omdat A. Bos in een brief die hij 1½ jaar later aan de heer
Holwerda schrijft:
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 ...
Als dat laatste klopt dan betreft het daarop volgende verslag van de vondsten op 16
juni 's avonds, maar waarschijnlijk betreft het ook de vondsten die later op 16 en 17
juni gedaan werden.
Op 18 juni 1910 hebben we dus informatie uit 3 onafhankelijke bronnen die alle 3 uit
Helenaveen stammen en de voorwerpen met eigen ogen hebben gezien:
1. Dominee B. de Jong: 3 munten, een stukgestoken helm, stukken leer die samen een
kledingsstuk moeten hebben gevormd, twee zeer gave sandalen, een haak, zoals men die
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bij de Romeinen aantrof om kledingsstukken aan elkaar te bevestigen en 38 munten.
Verder meldt hij nog over het bestaan van enige stukjes hout die van een speer
afkomstig zouden kunnen zijn.
2. Het krantenbericht moet aangeleverd zijn door een inwoner van Helenaveen of zeer
nabije omgeving. Een goede kandidaat als bron ervan kan zijn, het hoofd der openbare
school van Helenaveen, J.P. van de Kerkhoff.
3. In december 1911 meldt A. Bos zich bij de zoon Holwerda met wel een zeer
gedetailleerde inventarisatie van de vondsten. Hij moet nauwkeurig aantekening hebben
gedaan van de vondsten, die - volgens zijn schrijven door hem afzonderlijk zijn ingepakt en aan de vinder terug gegeven. Er was daarna
zeer gesold met 't goed, maar hij had zich er verder buiten gehouden. Wel kreeg
hij later een speld van iemand, met het leer, en een steen die bij de speld zou
horen.
Hij geeft in zijn brief dus een gedetailleerde beschrijving van alle vondsten, ook
schrijft hij over een groot stuk [leer?] waarop tekens of letters stonden.
De auteur verdenkt A. Bos ervan dat hij veel voorwerpen die niet in openbare bronnen
van de eerste week werden vermeld, zelf later op zondagmorgen heeft opgegraven en
andere voorwerpen later heeft opgekocht. Opvallend is wel dat hij zo'n lange tijd na
de vondst de details zo goed kan benoemen, net alsof de voorwerpen voor hem liggen.
Zeker is wel dat hij in een geheime bergplaats in zijn directeurswoning vondsten
bewaard zou hebben, maar onbekend is wanneer en hoe hij die verworven zou hebben.
Eigenlijk staat de betrouwbaarheid van deze 3 informatieverschaffers buiten kijf,
zodat we de totale vondst - volgens de berichten van 72 uur na de vondst - goed
kunnen reconstrueren: het lijkt een volledige uitrusting van een Romeins officier,
zijn paard en wellicht dat van een rijknecht.
De vraag dringt zich op of we dit kunnen verifiëren aan de hand van gegevens over de
uitrusting van een Romeinse leger-officier uit de vierde eeuw na Christus in onze
regionen? Zouden we aan de hand van een zeer gedetailleerde lijst onderdelen de
vondst in het veen van Helenaveen kunnen reconstrueren?
Uitgangspunten zouden moeten zijn: tijdstip rond 325, gebied aan de noordgrens van
het Romeinse rijk, van een klein maar tegenwoordig bekend legeronderdeel cavalerie,
gewoonten bij de Romeinen, bijvoorbeeld wat doet een officier met zijn spullen als
hij uit dienst treedt.
Maar allereerst moeten we (proberen) de vraag te beantwoorden hoe al deze voorwerpen
daar terecht zijn gekomen? Het antwoord van de auteur is duidelijk: de voorwerpen
zijn daar opzettelijk neergelegd en onder het veenmos verstopt, zodat toevallige
voorbijgangers - die er overigens niet zoveel geweest zullen zijn - ze niet konden
zien. Daarna nam de natuur de zaak over en werden ze onder een steeds hogere veenlaag
bedolven. De natuur had hiervoor 16 eeuwen tijd gehad!
A. Bos geeft in zijn brief hierover strijdige informatie:
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 zitten, met
paarden kan men niet over zulke veenlagen rijden.
In de volgende alinea schrijft hij:
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 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.
Dominee de Jong weet het niet:
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?
De kranten komen nog niet aan deze vraag toe.
Er zijn later nog meldingen bij het museum binnengekomen, maar deze bevatten geen
nieuwe informatie. Sterker nog, het telegram van van Beurden van maandag 20 juni
1910, 8.12 uur bevat geen nieuwe informatie. Hij gebruikt het woord zwaardkaf of
zwaardkas wat de auteur niet kan thuisbrengen, maar wel duidt op een zwaard, zeer
waarschijnlijk de schede om het zwaard in te bewaren.
Wel wordt later nog gezegd dat A. Bos op de zondagmorgen een zilveren beker gevonden
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zou hebben.
Als van Beurden op zondag 19 juni Smolenaars bezoekt, wordt hij vriendelijk ontvangen
en kan van Beurden, die goed kon tekenen, een tekening maken van [een deel van] de
voorwerpen. De vinder Smolenaars heeft de burgemeester van zijn woonplaats Truijen
ingeschakeld om zijn belangen te behartigen. Truijen is blijkbaar dan ook aanwezig
als van Beurden naar Meijel komt.
Er blijken twee tekeningen in omloop die erg op elkaar lijken. Waarschijnlijk heeft
van Beurden thuis een nieuwe tekening met sporadisch gebruik van kleur gemaakt. Eén
van de twee heeft hij naar het museum in Leiden gestuurd.
Op 23 juni schrijft de administrateur van het museum, P.L. van Genderen, een
bedankbriefje aan van Beurden en voegt f2.80½ toe voor de kosten:
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. [...]
De teekeningen zullen wij U terugzenden, later. Gelijk hiermede doen wij U een
postwissel van f2.80½ toekomen ter vergoeding van de gemaakte kosten.
Het eigenaardige is dat een originele tekening zich tegenwoordig bevindt in het
archief van de N.V. Maatschappij Helenaveen. Dat is wel een zeer sterke aanwijzing
dat directeur Bos die op de een of andere wijze heeft verworven. Op 28 juni 1910
worden de tekeningen [meervoud dus] naar van Beurden teruggestuurd. In het blad
BUITEN dat gedateerd is op 2 juli 1910 worden de afbeeldingen die van Beurden met
bijbehorende tekst maakte, gepubliceerd.
Eigenlijk is de interesse van vader en zoon Holwerda uiterst gering. De
correspondentie wordt verricht door de administrateur, zeker in de kritieke
beginperiode een funeste zaak. Misschien is deze desinteresse wel de reden tot de
afspraken die de belanghebbenden in het uiterste geheim op 23 juni met elkaar zullen
maken.
De administrateur schrijft dit - ook in een brief van 23 juni - aan de burgemeester
van Meijel tamelijk expliciet:
Zou het niet mogelijk zijn dat de voorwerpen ter taxatie naar het Museum worden
opgezonden. Het dunkt ons dat ook voor beide partijen die rechten hierop doen
gelden, dit niet anders dan aangenaam kan zijn.
Is dit echter niet mogelijk, zou dan de onderdirecteur 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?
Eveneens in de brief van 23 juni van het museum, weer geschreven en ondertekend door
van Genderen, aan de burgemeester van Meijel, maakt de administrateur de burgemeester
erop attent dat het museum bericht heeft ontvangen over een belangrijke
oudheidkundige vondst en dat de gemeente zich dient te houden aan de ministeriële
aanwijzing van 2 mei 1887.
Een soortgelijke brief van 23 juni, maar nu gericht aan de burgemeester van Deurne,
herinnert hem aan het bezoek van J.H. Holwerda aan Deurne enkele jaren geleden, en de
administrateur dringt aan op verkoop van de voorwerpen aan het museum en niet aan
andere geïnteresseerden.
Het is ook wel verwarrend: de vondst is gedaan in de gemeente Deurne, provincie
Noord-Brabant, en de vinder bevindt zich met de voorwerpen in Meijel, provincie
Limburg. De beide burgemeesters ontvangen de brief zeer waarschijnlijk de dag daarna,
maar dan heeft al een geheime bijeenkomst ["conferentie"] plaats gehad waarin
afgesproken wordt hoe te handelen bij in de toekomst te vinden voorwerpen en die
voorwerpen die nog niet zijn genoemd in openbare bronnen.
Op 23 juni ook schrijft de gemeente Deurne een brief, abusievelijk naar het
ministerie van binnenlandse zaken en de provincie Noord-Brabant, dus niet naar het
museum; in deze brief vinden we een inventarisatie van de vondsten, die daarna dus
eigenlijk aan het museum verkocht zouden moeten worden. Opvallend is dat directeur
Holwerda zich wel verwaardigt om op 28 juni een brief aan de minister van
Binnenlandse Zaken te schrijven om te melden dat de burgemeester van Deurne
klaarblijkelijk de regels hieromtrent niet kent. Hij meldt de minister overigens ook
het volgende:
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 Penningenkabinet de zaak tot een goed einde te brengen.
De brief die de gemeente Deurne schrijft aan de minister en de provincie kunnen we
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dus beschouwen als referentiepunt voor de gevonden objecten, te weten:
41 munten, een vergulde helm met oorplaten, stuk van een pijlkoker, 2
mantelspelden, een gouden spoor, een paar stukken schoeisel, en een partij
stukken leder, waarschijnlijk door het opdelven en behandelen verkleurd.
Als verder referentiepunt kunnen we nemen het wetenschappelijk rapport dat Evelein,
een wetenschappelijk medewerker van het museum, in het volgende voorjaar schrijft.
Daarin wordt gedetailleerd ook de leren stukken beschreven, met de vermoedelijke
functie ervan.
Klaarblijkelijk laat het museum op 6 juli aan de gemeente Deurne weten, dat de
onderdirecteur, bedoeld wordt zoon Holwerda, van plan is op zaterdag 9 juli de vondst
te bekijken. De volgende dag, 7 juli, antwoordt de burgemeester dat hij, indien
gewenst, de voorwerpen vanuit Meijel naar Deurne wil laten brengen voor de
bezichtiging. Dat bespaart de bezoeker 3 uur afstand. Tenzij hij bij de heer A. Bos
het lederwerk zou willen bekijken, want bij hem bevinden zich het
meeste lederwerk van schoeisel als anderzins.
Ook vermeldt de burgemeester dat antiquairs al geld geboden hebben, f1000 voor de
helm alleen. Elders wordt terloops vermeld: iemand uit Amsterdam en daarna iemand uit
Rotterdam, wellicht wordt bedoeld één van de havenbaronnen van oorspronkelijk
Rotterdam, Gerard Kam uit Nijmegen, een staalbaron uit de Maasstad.
We lezen hierover:
16 juli 1910 ASTEN. Zondag had de gelukkige vinder van de oude Romeinsche munten
en andere voorwerpen uit de 5e en 6e eeuw deze geëxposeerd in een café alhier. Vele
belangstellenden tot zelfs van Antwerpen en Amsterdam zijn deze komen bezichtigen,
zoodat deze overblijfselen uit de oudheid den eenvoudigen Peelarbeider reeds menig
dubbeltje hebben opgebracht. Naar hij verzekerde is door een heer uit Rotterdam
reeds duizend gulden voor zijne vondst geboden.
Volgens een krantenbericht is de "secretaris" van het museum inderdaad op 9 juli te
Deurne op het Raadhuis op bezoek geweest teneinde de gedane vondst te onderzoeken.
De werkelijke verkoop blijft maar aanslepen; Smolenaars wil de voorwerpen best aan
het museum verkopen, volgens de burgemeester van Deurne:
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.
Wie deze personen geweest zijn is niet geheel duidelijk, maar Gildemeester zal
waarschijnlijk P.A. Gildemeester geweest zijn, zoals blijkt uit het volgende:
Phalerae zijn ronde sierschijven. Ze werden door soldaten als onderscheiding op de
borst gedragen en door paarden ter versiering van het leren tuig.
In het voorjaar van 1895 werd tijdens baggerwerkzaamheden in de Rijn bij Doorwerth
een enorme partij bronzen voorwerpen aan het licht gebracht, waaronder een groot
aantal phalerae. De vondsten kwamen heimelijk in het bezit van een
antiekhandelaar, die de fraaiste stukken aan een verzamelaar doorverkocht en de
rest aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. In 1924 besloot bovengenoemde
verzamelaar, P.A. Gildemeester, zijn deel van de baggervondst - prachtig vaatwerk
en een unieke verzameling van 180 stuks lederbeslag, waaronder 85 phalerae - als
langdurig bruikleen aan het museum in Leiden af te staan. In 1931, na zijn dood,
werd de collectie, als deel van het uitzonderlijk rijke legaat Gildemeester,
eigendom van het museum.
Uiteindelijk worden de vondsten door het museum op 31 augustus in Deurne aangekocht,
hoewel er nog grote onzekerheid heerste over de eigendomsrechten.
Op 24 november meldt onderdirecteur Holwerda aan de burgemeester van Deurne o.a. het
volgende:
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 lieten 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
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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.
De burgemeester reageert per ommegaande op 25 november:
‘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.
Dezelfder tijd biedt van Beurden voor f2.50 een voorwerp te koop aan aan het museum.
Volgens Holwerda een te hoge prijs voor een dergelijk voorwerp. Later blijkt het een
stenen mes te zijn geweest. Waarschijnlijk heeft het niets met de vondst in
Helenaveen te maken.
Ook Smolenaars meldt zich weer bij het museum o.a. over een ontbrekend plaatje, naar
we mogen aannemen gaat het over het zilveren plaatje dat Slaats aan het museum
verkoopt:
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
Daarop schrijft het museum op 3 december een briefje naar Slaats die in het bezit zou
kunnen zijn van enkele stukken:
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
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.
Op 7 december deelt H. Slaats mee, dat hij inderdaad spullen in bezit heeft:
Daar U Ede mij vraagt naar die spullen van den helm, zijn in mijn bezit tegen
belooning verkrijgbaar
Direct antwoordt het museum:
Het verheugt ons dat die stukken van onzen helm in uw bezit zijn. Ik verzoek u
ons die stukken te willen opzenden opdat wij kunnen bepalen hoeveel belooning we
er voor zullen kunnen geven of zelf eene te schrijven hoeveel u zoudt wenschen te
ontvangen. Misschien was het het beste dat u zelf met de stukken bij ons kwam om
er over te spreken. Wij willen dan uw reiskosten vergoeden.
En Slaats laat op 12 december weten dat hij maandag 19 december wil komen:
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
Slaats ontvangt op die datum f20 [of f26?] voor het vergulde strookje zilver en voor
een schoen. Verder f4.75 reiskosten.
Op 17 september 1911 blijkt de wangklep nog altijd niet gevonden te zijn, wel vindt
Smolenaars wat leer met een ringetje en riempje:
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
Smolenaars blijft regelmatig zoeken en op 26 maart 1914 meldt hij dat hij een bronzen
belletjes zonder klepel heeft gevonden en enige reepjes stof.
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Als we daarbij de beschrijving nemen van Evelein m.b.t. de leerresten hebben we een
beeld van de gevonden voorwerpen. We laten hierbij de helm en de aanwezige 37 munten
buiten beschouwing. Evelein schrijft hierover aan het eind van zijn verslag:
Van brons zijn het klokje, de spoor en fibula. De laatste is van het z.gen.
handboogtype en komt in dateering met de munten overeen. De afbeeldingen dezer
voorwerpen spreken overigens genoeg voor zich zelf, om ze nog nader te behoeven
te beschrijven. Het zelfde geldt van het zilveren beslag, dat tot versiering
diende van de tot de vondsten behoorende leeren scheede. Het beslag is met 8
gaatjes voorzien, waardoor het op het leer moet zijn vastgenaaid. De scheede is
uit één stuk gesneden en aan elkaar genaaid.
Van de overige leervondsten laat zich omtrent de groote stukken weinig naders
zeggen, evenmin als wij dat kunnen van de losse reepjes wollen stof. Vermoedelijk
hebben wij bij de groote stukken leer de resten van een schabrak. Daaronder is
n.l. een vierkant stuk leer met een omzooming, waarin gaatjes zijn geboord,
zoodat een tweede stuk daaraan schijnt vastgenaaid te zijn geweest. In het midden
is een gat gesneden, waardoor de riem van den stijgbeugel of de buikriem
getrokken kan zijn.
Belangrijker is wat aan leeren schoenen werd gevonden.
Het zijn een linker-exemplaar (Afb. 65a), waarbij de resten van den
bijbehoorenden rechterschoen, verder een rechter buiten (b) en een rechter
binnen-schoen (c), die niet in elkaar passen, dus tot twee afzonderlijke
exemplaren hebben behoord.
De sub a genoemde is door zijn betrekkelijke gaafheid het belangrijkst. Hij
bestaat uit een buiten- en binnen-schoen, met een extra binnenzool en blijkbaar
twee buitenzolen, die successivelijk aan den binnen- en buiten-schoen met een
smallen leeren draad zijn vastgenaaid. De schoen, 26 c.M. lang bij een grootste
breedte van 11 c.M., is uit één stuk leer gesneden, naar een patroon, zooals Afb.
66,1 te zien geeft, waar de schoen, van de buitenzool gezien, uitgeslagen is
afgebeeld. Slaat men het patroon naar buiten om dicht, dan loopen dus de punten
van aansluiting langs den rand van den hiel (a) en de Achilles-pees (b), van
voren langs langs de teenen (c) en over den neus van den voet (d). Dáár is het
leder dus telkens aan elkaar gehecht, en wel, evenals bij de zolen, met een
leeren draad genaaid. De wreef heeft op het midden, als mede links en rechts
een reeks van insnijdingen, terwijl haar rand gekarteld is uitgesneden. Op het
midden van de wreef is bovendien een oogje (e) in het leer aanwezig, dat
blijkbaar verband hield met het vastrijgen van den schoen. (Vgl. Jacobi,
Saalburg, Taf. 80,7).
Een gekartelden rand heeft ook het hielstuk, dat verder een ingeperste versiering
heeft, waarvoor wij naar Afb. 65a en 66, 1 verwijzen.
Ook de rechter buitenschoen, dien wij sub b noemden, heeft aan de wreef een fijn
gekartelden rand en een versiering, die Afb. 66, 2 te zien geeft. Van een lengte
van 27 c.M., en 9 c.M. op zijn breedst, is ook hij uit één stuk leer gesneden.
Hetzelfde geldt van den binnenschoen, sub c genoemd, die een maat heeft van 27.50
bij 8.50 c.M. Hun uitgeslagen patronen vinden wij op Afb. 66, 2-3. Daarop is te
zien, hoe zij in het voorstuk met elkaar overeenstemmen, aan den hiel daarentegen
anders zijn gesneden. Het hielpatroon van den binnenschoen komt, zooals we zien,
overeen met dat van den onder sub a beschreven schoen. Hetzelfde vinden wij terug
bij een schoen op Afb. 66, 4, die ook overigens in veel op onzen eerste gelijkt:
het is een schoen uit het Thorsbjerger Moor (Engelhardt, op. cit. p. 18, Pl. 3),
waaruit wij ons herinneren dat ook de helm afkomstig was, dien wij met den onzen
vergeleken.
De helm krijgt de best mogelijke kost en inwoning in het museum:
20 december 1910 De nieuwe opgravingskamer en het Museum van Oudheden.
[...] Ten slotte is in het museum opgesteld de prachtig verguld zilveren helm met
bijbehoorende voorwerpen, over het vinden waarvan in de Peel dezen zomer zooveel
in de verschillende bladen is geschreven. Dit voorwerp, werkelijk een zeer mooi
schilderachtig stuk, zooals het daar door een electrische lichtglans beschenen is
tentoongesteld, is nog wel niet geheel Rijkseigendom geworden, maar gelukkig
bestaat toch de zekerheid, dat het voor ons Rijksmuseum van Oudheden behouden
blijft.
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Verdwenen voorwerpen van ijzer of ijzerlegeringen
A. Bos vermeldt in zijn brief van 9 december 1911 nogal wat bijzonderheden, zoals de
afdruk van een zwaardlemmet [er staat lemmer] dat slechts als een donker blauwgrijs
poeder aanwezig was.
Ook Kluijtmans die in het geheel niet aanwezig is geweest bij de vondst heeft horen
verluiden dat het vreselijk stonk:
(Smolenaars vertelde later dat het er zo ellendig naar zwavel stonk...!)
17 augustus 1910 IJzervretende bacteriën.
IJzeren buizen, die in den grond gelegd worden en aldus aan de inwerking van vocht
blootgesteld zijn, beginnen spoedig te verteren. Als zij niet zorgvuldig
gegalvaniseerd of geteerd zijn, toonen zij gewoonlijk na eenigen tijd uitgevreten
plekken. Deze "wonden" zijn na een onderzoek, dal de chemicus Gaines heeft ingesteld
en waarover het tijdschrift Knowledge bericht, aan bacteriën toe te schrijven, en wel
bepaaldelijk aan de soorten Crenothrix, Cladothrix en Heptothrix.
Deze bacteriën vreten het ijzer niet in dien zin, dat zij daar aan een wezenlijke
voedingsstof ontleenen, doch zij brengen het ijzer door afscheiding van een zuur tot
oplossing. Deze werking kan direct gebeuren wanneer de bacteriën zich op het metaal
vastzetten, of indirect als zij den omringenden grond zuur maken. De aanwezigheid van
zwavel kan de vernieling nog bespoedigen, hetzij door ontbinding van in den grond
aanwezige zwavelzure zouten, hetzij dat de bacteriën zelf de zwavel afscheiden.
Daarbij werkt verder het door vele bacteriën bereide moerasgas mee, doordat het de
zwavelzure kalk in den bodem onder vorming van zwavelwaterstof ontleedt, welke slof
dan op zijn beurt het metaal aantast. Het beste middel tegen deze onderaardsche
krachten zijn een grondige ontwatering van den bodem of het bedekken van het metaal
met een laag gebluschte kalk.
Mogelijk tijdsverloop van de veranderingen van ijzer in het veen
- Het zwaard of ander ijzer-bevattende voorwerp komt in het veen terecht, een
waterige omgeving met veel organisch materiaal.
- Omvorming tot ijzer(II)sulfaat?
- Het ijzer(II)sulfaat wordt door anaërobe bacteriën aangetast; in plaats van
zuurstof vindt de overdracht van waterstof plaats op het sulfaat.
Sulfaatreductie of desulfuricatie, reductie van sulfaten tot zwavelwaterstof door
obligaat anaërobe bacteriën van het geslacht Desulfovibrio. Bij de afbraak van
organische stof door dit organisme wordt waterstof in plaats van op zuurstof
overgedragen op sulfaat. Het gevormde waterstofsulfide (H2S) kan met ijzer-zouten
neerslaan als ijzersulfide (FeS); dit veroorzaakt de zwarte kleur van de modder
die men bijv. even onder het grondoppervlak in de Waddenzee of in de Zwarte Zee
aantreft.
- Het gevormde waterstofsulfide (H2S) kan met ijzer-zouten neerslaan als ijzersulfide
(FeS).
Waterstofsulfide, H2S, wordt o.a. gevonden in vulkanische uitwasemingen, in
mineraalwaterbronnen en in aardgas. Laboratoriumbereiding is mogelijk door de
ontleding van een sulfide met een mineraal zuur, bijv. ijzer(II)sulfide met
zoutzuur:
FeS+2HCl -> FeCl2+H2S.
H2S is een kleurloos gas met onaangename reuk (rioolstank); het is giftig. Het is
in waterige oplossing een tweebasisch zuur, waarvan vooral de tweede trap erg zwak
is. Het is gemakkelijk te oxideren tot elementaire zwavel.
IJzersulfiden. Het eenvoudigste sulfide is FeS, ijzer(II)sulfide, dat ontstaat bij
het samensmelten van zwavel en ijzer. Het slaat neer wanneer oplossingen van
ijzer(II)zouten met die van een alkalisulfide bijeengebracht worden. Het vormt
grijze of zwarte metaalachtige brokken. Het is onoplosbaar in water. In verdunde
minerale zuren lost het op onder ontwikkeling van zwavelwaterstof.
IJzer(II)chloride wordt bereid door ijzerpoeder op te lossen in verdund zoutzuur.
Bij het indampen van de oplossing ontstaat dan het blauwgroene tetrahydraat
FeCl2.4H2O. Dit tetrahydraat bevat octaëdrisch omgeven Fe2+ in eenheden
FeCl2(H2O)4; dezelfde eenheden komen voor in het hexahydraat FeCl2.6H2O, dat
beneden 12°C uitkristalliseert. Kristallen van de ijzer(II)hydraten verweren en
verkleuren aan de lucht door de oxidatie tot ijzer(III)zouten.
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Namen op de helm gegraveerd

Direct na de vondst vinden we een verklaring voor de (afgekorte) namen op de helm
gekrast. Volgens Evelein staat er
? TIT VA_ON VRS, het eerste teeken is niet te ontcijferen.
Daarna schijft hij
Zoo zouden wij dan in onze inscriptie willen lezen en verificateur Tit(us)
Valon(ius) Urs(us) en mag - evenals op de bovengenoemde bronzen helmen het woord
centuria zijn bijzondere afkortingsteekens had 10 - het onleesbare eerste teeken een afkorting voor een examinavit of iets dergelijks zijn.
Op dit moment [2011] circuleert de naam Marcus Titus Lumanis i.p.v. Titus Valonius
Ursus als eigenaar of verificateur van de helm. Wie het weet mag het zeggen!
Kan het zijn dat er een naam op het ontbrekende wangstuk staat wat meer informatie
geeft dan die op de twee aanwezige stukken?
M.b.v. onderstaande lijsten kunnen we de twee bovenstaande namen ontleden:
– Titus Valonius Ursus: de eerste en derde naam vinden we inderdaad terug, Valonius
is niet in de nomen-lijst te vinden, maar wel soortgelijke versies.
– Marcus Titus Lumanis: de eerste naam vinden we in de lijst praenomen terug, Titus
moet bijna zeker Titius zijn, als variant van de cognomen wordt Lunaris genoemd.
MALE NAMES - Most Roman Male Names had three basic parts:
the Praenomen, the Nomen, and the Cognomen. During the Republic and into the early
Empire, the three name "Tria Nomina" system was important in distinguishing between
Citizens, non-citizens "peregrimus" and the slaves, who generally had only one name.
Non-citizens gaining Roman citizenship, such as discharged auxiliary soldiers,
usually assumed the Nomen of the current Emperor. By the time of Emperor Caracalla
(211-217 AD), Roman citizenship had been granted to virually everyone in the Empire
and the Tria Nomina naming convention had lost much of its importance and
distinction.
FEMALE NAMES - Females were normally given a feminized form
of their Father's Nomen and sometimes a Cognomen. Female Nomines ended with "-a" or
"-illa" instead of the masculine "-us"... Claudia/Claudius - Flavia/Flavius. The
feminine form was also used when referring to a "gens" (family) as a whole or
group... gens Claudia - gens Flavia; and the plurals would be Claudii - Flavii.
Female Praenomen (first name when used) were usually chosen with even less
imagination; Primia, Secundia, Tertia, and so forth, denoting the birth-order of the
daughters of the family. Roman women did not change their names when they married.
Consult the List of Female Names following the Cognomen Section below.
NAMES OF SLAVES - Officially slaves did not have their own names;
but used their owner's praenomen with the suffix "por" from "puer" or boy. For
example, Gallipor, adopted from owner's praenomen of Gallio, Cassipor/Cassius,
Flavipor/Flavius, Marcipor/Marcus, etc. Later it became fashionable to give them
Greek names, often followed by a form of the owner's name. A freed slave generally
assumed his former master's praenomen and nomen, with his original or personal name
as a cognomen, but some chose their own praenomen.
VOTING TRIBES - For the purposes of conducting and tallying elections,
most Roman Citizens were divided into voting groups termed as "Tribes". There were 35
Major Voting Tribes established and each had an appropriate abbreviation, which is
indicated after the Tribe Nomen.
Aemillia, AEM - Aniensis, ANI - Arnensis, ARN - Camillia, CAM - Claudia,CLA Clustumina, CLU - Collina, COL - Cornelia, COR - Esquilina, ESQ - Fabia, FAB Falerna, FAL - Galeria, GAL - Horatia, HOR - Lemonia, LEM - Maecia, MAEC - Menenia,
MEN - Oufentina, OVF - Palantina, PAL - Papiria, PAP - Pollia, POL - Pomptina, POM Publilia, PVB - Pupinia, PVP - Quirina, QVIR - Romilia, ROM - Sabatina, SAB Scaptia, SCAP - Sergia, SER - Stellatina, STE - Suburana, SVC - Terentina, TER Tromentina, TRO - Velina, VEL - Voltina, VOL - Voturia, VOT
FOREIGN NAMES - As Rome continued to conquer territories
beyond the Italian peninsula, many foreign names were introduced. Discharged
auxliliary soldiers and others gaining Roman Citizenship could, and many would,
continue to use at least a portion of their former names. A number of the names below
are of Greek origin, while others came from regions that were brought under Roman
influence.
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Amandio - Antigonus - Antiochus - Antius - Apollonius - Apthorus - Artemidorus Autobulus - Brocchus - Buccio - Caecina - Chilo - Cosmus - Diodotus - Dioges Diotimus - Epicydes - Fundanus - Glycon - Herclides - Hicesius - Marcus - Micon Mithridates - Narcissus - Nicander - Nicia - Nicoteles - Orthrus - Paetas - Parmenion
- Philadelphus - Plocamus - Pyramus - Pythion - Quartus - Scipio - Sophrus Soterides - Tarautas - Thalamus - Theodorus - Theodotus - Trophimus - Vassus Vespillo
PRAENOMEN - This form of personal "first" name
was relatively unimportant, and was rarely used on its own. It was the first name
element in the three part "Tria Nomina" naming convention used by citizens of Rome.
The Praenomen was frequently the same as the father's.
There are only a relative few praenomen that were known and commonly used. Male
praenomen included: Amulius - Appius (associated with gens Claudius) - Augustus Aulus - Caius - Cassius - Decius - Flavius - Gaius or Caius - Galerius - Gallio Gnaeus or Cnaeus - Julianus - Kaeso - Lucius - Manius - Marcus - Numerius - Oppius Placus - Publius - Quintis - Quintus - Secundus - Servius - Sextus - Spurius Tertius - Tiberius - Titus - Vibius
NOMEN - The nomen was termed as the "Nomen-Gentilicum"
and was the family name of the "gens" or clan and almost always ended in "-ius". It
was the second of the three names normally adopted by a Roman Citizen. The feminine
form ended with "-a" or "-illa" instead of the masculine "-us"... Claudia/Claudius Flavia/Flavius. The feminine form was also used when referring to the "gens" as a
whole or group... gens Claudia - gens Flavia; and the plurals would be Claudii Flavii. Known Nomen are listed below. This list, is by no means, considered complete
or all inclusive.
Acilius - Aebutius - Aedinius - Albanus - Allectus - Amatius - Antius - Antonius Arminus - Arrius - Artorius - Ateius - Atius - Atilius - Atrius - Attius - Augustus Aulus - Aurelius - Ausonius - Atronius - Avisius - Barrius - Blandius - Bruccius Bruttius - Calatorius - Calidius - Calpurnius - Calventius - Calvinus - Camillus Caprenius - Carius - Caristanius - Cassianus - Celatus - Cipius - Claudius - Clodius
- Clovius - Cluntius - Cominius - Cordius - Cornelius - Cosconius - Crispus - Curius
- Curtius - Decumius - Desticius - Dexius - Didius - Dillius - Dionysius - Domitius Dossenius - Drusus - Duccius - Duronius - Egnatius - Epidius - Equitius - Fabius Fadius - Falerius - Faventinus - Favonius - Fenius - Festinius - Flaccus - Flavius Flavinius - Flavonius - Floridius - Florius - Floronius - Francus - Fulcinius Fulvius - Fundanus - Gabinius - Galenus - Galerius - Gallus - Gavius - Gellius Germanicus - Granius - Gratus - Gratidius - Helvetius - Helvius - Herennius - Herius
- Herminius - Horatius - Hortensius - Hosidius - Hostilius - Inventius - Iulius Julius - Junius - Justis - Justus - Juventius - Laetonius - Lafrenius - Lampronius Liburnius - Licinius - Ligustinius - Livius - Lollius - Longinus - Loreius - Lucius Lucilius - Lusius - Macrinus - Maecilius - Maelius - Mallius - Mamilius - Manlius Manilius - Marcius - Marius - Matius - Maximius - Memmius - Mercurius - Messienus Metilius - Milonius - Minucius - Modius - Mucius - Munatius - Munius - Murrius Naevius - Nasennius - Nemetorius - Nepius - Nigidius - Nigilius - Nipius - Norbanus Novius - Numerius - Octobre - Olcinius - Oppius - Opsius - Oranius - Otacilius Papellius - Papinius - Papirius - Papius - Peltrasius - Pescennius - Petellius Petilius - Petillius - Petreius - Petronius - Pinarus - Piscius - Pisentius Placidus - Plautius - Plinius - Plotius - Pollius - Pomponius - Pomptinus - Pontidius
- Pontius - Popidius - Portius - Postumius - Paesentius - Publicus - Pupius Quintilius - Quintius - Quirinius - Rabirius - Rufius - Rufinus - Rufrius - Rufus Rusonius - Rutilius - Sabucius - Sacerdus - Sallustius - Salonius - Salvius - Scipio
- Scribonius - Secundinius - Secundius - Seius - Sempronius - Sennius - Sentius Septimius - Sepunius - Sepurcius - Sergius - Servilius - Sestius - Sextilius Sextius - Sidonius - Silius - Sittius - Socellius - Sornatius - Spurius - Statius Statlilius - Stertinius - Suedius - Sulpicius - Tadius - Talmudius - Tanicius Tertinius - Tetius - Titius - Titinius - Trebatius - Trebellius - Tremellius Tuccius - Tullius - Ulpianus - Ulpius - Umbrenius - Urgulanius - Uulius - Vagionius Vagnius - Valerius - Valgus - Varius - Vassinus - Vatinius - Vedius - Velius - Velvus
- Veranius - Verecundius - Vergilius - Verus - Vesnius - Vesuvius - Vibenius Vibidius - Victricius - Viducius - Vinicius - Vipsanius - Viridius - Virius Vitruvius - Volcatius - Volumnius - Volusenus
COGNOMEN - The cognomen was the third of the three names
of a Roman Citizen. It was a nickname or personal name; that name which distingushed
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an individual from all those relatives who might happen to share his or her praenomen
and nomen. Often the cognomen was chosen based on some physical or personality trait.
Sometimes the cognomen was added later as a recognition of their birthplace or
heritage or some special achievement or event in their personal history; for example,
Germanicus, Italicus, or Africanus for someone born in, or who achieved a military
victory in Germany, Italy or Africa. Many cognomen sounded quite similar with only
one or maybe two different letters in the spelling to differentiate them... Aquila Aquilius - Aquillius, Crispian - Crispin - Crispus. This is not unlike our modern
names which can also sound the same, but with minor spelling differences to indicate
different families. It is possible to have more than one cognomen; although it was
extremely unusual to have more than three.
Some cognomina commemorated or related to a successful military campaign. They were
generally taken by a commanding officer. They could also signify a fondness or
connection with a particular region.
Africanus - Allobrogicus - Asiaticus - Atticus - Balearicus - Briganticus Britannicus - Creticus - Dalmaticus - Gaetulicus - Gallicus - Germanicus - Helveticus
- Isauricus - Italicus - Macedonicus - Numidicus - Sparticus
The following list of Cognomens is provided for your inspiration and assistance in
selecting a suitable Roman Name. You should recognize a number of well known modern
names and/or the ancient Roman titles from which many of our modern names are
derived.
Abercius - Abito - Acacius - Acaunus - Acilianus - Adauctus - Adepphius - Adjutor Adranos - Adventus - Aeacus - Aebutus - Afer - Agaptus - Agatopus - Agelastus Agorix - Agricola - Agrippa - Agustalis - Ahala - Albinius - Albinus - Albucius Alethius - Aloysius - Aluredes - Alypius - Amandus - Amantius - Ambrosius - Amor Amphion - Anatolius - Ancus - Andronicus - Angelus - Antius - Anullinus - Apelles Apellinus - Aper - Apollonarius - Aponius - Aquila - Aquilius - Aquillius - Aratus Arcadius - Arcavius - Archarius - Arius - Armiger - Arpagius - Arrianus - Arruntius Artistus - Aruns - Arvina - Asellio - Asina - Asprenas - Asprenus - Assanius Audaios - Audens - Augendus - Augurnus - Augurius - Augustalis - Augustanus Augustus - Auila - Aurelianus - Aurelius - Ausonius - Auspex - Auxentius - Auxientius
- Auxilius - Avienus - Avitus - Balbillus - Balbus - Balduinus - Bambalio - Bamballio
- Banquerius - Barbatus - Baro - Bassus - Bato - Belenus - Belisarius - Bellator Belletor - Bellicus - Bellus - Bestia - Betto - Bibaculus - Bibulus - Bitucus Blandus - Bodenius - Bolanus - Bonifatius - Bonosus - Bonus - Bradua - Brocchus Bromidus - Bruccius - Brucetus - Bruscius - Brutus - Bubo - Buccio - Bulla Burcanius - Burrus - Buteo - Caecilianus - Caecina - Caecus - Caelistis - Caelestius
- Caelianus - Caelinus - Caepio - Caerellius - Caesar - Calacicus - Calatinus Caldus - Calenus - Calerus - Caletus - Caligula - Callisunus - Calogerus - Calpornius
- Calpurnianus - Calpurnis - Calvinus - Calvus - Camerius - Camillus - Campanus Candidianus - Candidus - Candidius - Canio - Canisius - Cantaber - Capito - Capiton Caprarius - Caracturus - Carantus - Carbo - Carinus - Carisius - Carius - Carnifex Carus - Casca - Cassianus - Castinus - Castorius - Castus - Catianus - Catilina Cato - Catonius - Catullus - Catulus - Catus - Cecilianus - Celer - Celsus - Cenaeus
- Cencius - Censorinus - Censorius - Centumalus - Cerialis - Cerinthus - Cerularius Cervianus - Cervidus - Cethegus - Chlorus - Christianus - Cicero - Cico - Cimber Cinna - Cinnianus - Cita - Cittinus - Civilis - Clarus - Classicianus - Claudianus Clemens - Clement - Clodian - Clodianus - Cogitatus - Colias - Collatinus Columbanus - Columella - Comes - Comitianus - Comitinus - Commidius - Commidus Commius - Commodus - Concessus - Congrio - Constans - Constantius - Corbulo - Cordus
- Cornix - Cornutus - Corvinus - Cosmas - Cotentinus - Cotta - Crassus - Cremutius Crescentius - Cresces - Crispian - Crispin - Crispus - Crito - Crotilo - Cucuphas Culleolus - Cumanus - Cunobarrus - Cupitas - Curio - Cyprianus - Cyprias - Cyricus Dacien - Dagwalus - Dalmatius - Dama - Damasippus - Damasus - Damian - (Dannicus) Dardanius - Dardanus - Decentius - Decianus - Decmitius - Decmus - Dexion - Dexippus
- Didicus - Dignus - Dio - Diocletianus - Diocourides - Disertus - Docilinus Docilus - Dolabella - Dominicus - Domitianus - Donatianus - Donatus - Donicus Dorotheus - Drusillus - Drusus - Dubitatius - Dulcitius - Durio - Durus - Duvianus Eborius - Eburnus - Ecdicius - Eclectus - Egbuttius - Egnatius - Elerius - Eliphas Elpidius - Elvorix - Emeritus - Encratis - Ennecus - Ennius - Ennodius - Eonus Epidianus - Epimachus - Epolonius - Erasinus - Esdras - Eudomius - Eudoxius Eugenius - Eugenus - Eulogius - Eumenius - Eunapius - Euphemius - Eustacius Eutherius - Evodius - Excingus - Exsupereus - Exuperantius - Exupertus - Fabianus Fabillus - Facilis - Fadus - Fagus - Falco - Falconius - Falx - Famia - Familiaris Fastidius - Faustillus - Faustinianus - Faustinius - Faustus - Felicissimus #228
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Felissimus - Felix - Ferentinus - Ferreolius - Festus - Fidelis - Figulus - Fimbria Fimus - Firminus - Firmus - Flaccus - Flavian - Flavianus - Flavillus - Flavinus Florens - Florentius - Florianus - Florus - Forianus - Fortunatus - Fraucus Fredisius - Frigidian - Frontalis - Frontinus - Fronto - Fructosis - Frugi - Frugius
- Frumentius - Fullofaudes - Fulvianus - Furius - Fuscinus - Fuscus - Gaianus - Gaius
- Gala - Galarius - Galerus - Gallus - Galvisius - Garilianus - Gaurus - Gavros Gavrus - Gelasius - Gellius - Gemellus - Geminianus - Generidus - Genesius - Genialis
- Gennadius - Gerardus - Germanus - Germanicus - Gessius - Geta - Getha - Glabrio Gladius - Glaucia - Globulus - Gluvias - Glycia - Gordian - Gordianus - Gordio Gorgonius - Gracchus - Gracilis - Gratian - Gratidianus - Gregorius - Grumio Gualterus - Habitus - Hadrianus - Hardalio - Haterius - Helvius - Herculius - Herenus
- Herma - Hermina - Hesychius - Hiberus - Hilario - Hilaris - Hilarius - Hirpinius Hirrus - Hispanus - Homullus - Honoratus - Horatius - Hortensis - Hortensius Hortensus - Hosidius - Humilus - Hybrida - Iacomus - Igennus - Ignatius - Indaletius
- Indus - Ingenuus - Ingenvinus - Iocundus - Iovinus - Irenaeus - Isatis - Isauricus
- Italicus - Ivmarus - Januarius - Javolenus - Jovinianus - Jovinus - Jovius - Juba Julian - Julianus - Juncinus - Juncus - Junianus - Justianus - Justin - Justinianus Justinus - Justus - Juvenlis - Kaeso - Lactantius - Laeca - Laenas - Laetinianus Laevinus - Larcius - Lartius - Lateranus - Latinius - Laurentius - Leddicus Lentullus - Lentulus - Leon - Leontius - Lepidus - Lepontus - Leptis - Libanius Liberalis - Libo - Licinianus - Licinius - Ligur - Ligustinus - Limetanus - Linus Litorius - Littera - Litumaris - Livianus - Livigenus - Lovernianus - Lovernius Lucan - Lucanus - Lucianus - Lucilianus Lucretius - Luctacus - Lucullus - Lunaris Luonercus - Lupercus - Lupicinus - Lupinus - Lupis - Lurco - Lurio - Lutherius Lutorius - Maccalus - Macrinus - Macro - Macrobius - Mactator - Maecenus - Maecius Magnentius - Magnus - Magunnus - Maius - Major - Malchus - Mallus - Maltinus Mancinus - Manlius - Mansuetus - Marcallas - Marcellinus - Marcellus - Marcialis Marcipor - Margarita - Marinianus - Marinus - Maritialis - Maritimus - Marius - Maro
- Marsallas - Marsicus - Marsus - Marsyas - Martial - Martialis - Martianus Martinus - Martius - Martyrius - Marullinus - Marullus - Maternus - Matho - Mauricius
- Maursus - Maximian - Maximianus - Maximinius - Maximinus - Maximus - Medullinus Megellus - Melissus - Melitus - Mellitus - Melus - Meminius - Memmius - Memor Mercator - Mercurialis - Mercurinus - Merula - Messala - Messor - Metellus - Metilius
- Metunus - Micianus - Mico - Micon - Milonius - Minervalis - Minianus - Minicianus Moderatus - Molacus - Momus - Montanus - Montaus - Mordanticus - Mucianus - Muco Muncius - Murena - Mus - Musa - Musicus - Mutilus - Mutius - Nabor - Naevius Narcissus - Narses - Nasica - Naso - Natalinus - Natalis - Naucratius - Nazarius Nectaridus - Nelius - Nemesianus - Nemnogenus - Neneus - Nennius - Nepos - Nero Nertomarus - Nerva - Nicasius - Nicetius - Nigellus - Niger - Nigidius - Nigrinus Niraemius - Nolus - Nonius - Noster - Novation - Novellius - Numerianus - Numonis Oceanus - Octavian - Octavianus - Octobrianus - Olennius - Olympicus - Opilio Opimius - Opis - Optatus - Orientalis - Orientius - Orissus - Orosius - Osterianus Otho - Ovinus - Pacatianus - Pachomius - Pacuvianus - Paenula - Paetinus - Paetus Palicamus - Pamphilius - Panaetius - Pansa - Pantensus - Pantera - Panthera Papinian - Papus - Paratus - Parnesius - Pascentius - Pastor - Paterculus - Paternus
- Patiens - Patricius - Paulinus - Paullus - Pavo - Pelagius - Pennus - Peregrinus Perennis - Perpenna - Perperna - Pertacus - Pertinax - Petasius - Petreius - Petronax
- Petrus - Philippus - Photius - Pictor - Pilatus - Pilus - Pinarius - Pio - Piso Pius - Placidus - Planta - Plautis - Plautius - Plautus - Pleminius - Pollienus Pollio - Polus - Polybius - Pompolussa - Pomponius - Poplicola - Porcus - Porphyrius
- Postumianus - Postumus - Potitus - Praetextus - Prilidianus - Primanus - Primulus Primus - Prisca - Priscian - Priscillian - Priscillianus - Priscus - Probus Processus - Proceus - Proculus - Procyon - Profuterius - Propertius - Protacius Protus - Proxsimus - Publianus - Publicola - Pudens - Pudentius - Pulcher Pulcherius - Pullus - Pusinnus - Pustula - Quartinus - Quarto - Quatruus - Quentin Quietus - Quintilianus - Quintilius - Quintillius - Quintillus - Quiriac - Quiricus Quirinalis - Ramio - Ramirus - Ravilla - Reburrus - Receptus - Rectus - Regillus Reginus - Regulus - Remigius - Remus - Renatus - Respectus - Restitutus - Rex Ripanus - Rogatus - Rogelius - Romanus - Romulianus - Romulus - Roscius - Rubico Rufinianus - Rufinus - Rufrius - Rufus - Rullus - Ruricius - Ruso - Rusticus Rutilianus - Sabellius - Sabinianus - Sabinus - Saenus - Salinator - Salonianus Saloninus - Salonius - Salvian - Salvianus - Salvius - Sanctus - Sandilianus - Sanga
- Sarimarcus - Sarrius - Saturninus - Saunio - Scaevola - Scapula - Scaro - Scato Scaurus - Schlerus - Scipio - Scribonianus - Scrofa - Sebastianus - Secundas Segestes - Sejanus - Sellic - Seneca - Senecianus - Senecio - Senilis - Senna Senopianus - Sentius - Septimianus - Sergius - Seronatus - Serranus - Sertorius #228
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Servanus - Servatius - Servilius - Seuso - Severlinus - Severus - Sevso - Sevtonius Siculus - Sidonius - Sigilis - Silanus - Silius - Silo - Silus - Silvanus - Similis Simo - Simplex - Simplicianus - Siricus - Sisenna - Sisinnius - Sita - Sollemnis Sorex - Sorio - Sosius - Sotericus - Soulinus - Sparticus - Spendius - Speratus Statius - Stichus - Strabo - Sudrenus - Suilius - Sulinus - Sulla - Sulpicius - Super
- Superbus - Superstes - Sura - Surinus - Surius - Surus - Sylla - Sylvian - Sylvius
- Symmachus - Symphorian - Sympronian - Synistor - Synnodus - Tacitus - Taenaris Tancinus - Tanicus - Tarquinius - Tarsicius - Tasius - Tatian - Taurinus - Telesinus
- Terenteianus - Tertius - Tertullian - Tertullianus - Tertulus - Tetricus Tetullianus - Thrasea - Tibaronies - Tiberillus - Tiberinus - Tibullus - Tiburs Tiburtius - Ticinius - Titianus - Titillus - Torquatus - Toutius - Traianus - Trailus
- Tranio - Tranquillus - Trebellius - Trebius - Trebonianus - Trebonius - Tremerus Tremorinus - Trenico - Trenus - Triarius - Trifer - Triferus - Trimalchio - Trogus Trupo - Tuccianus - Tuditanus - Tullius - Tullas - Tullius - Turibius - Turpilianus Turpilinus - Turpilias - Tuticanus - Tutor - Typhoeus - Tyranus - Ulfila - Ulixes Ulpian - Umbonius - Urbicus - Ursacius - Ursinus - Ursus - Uticensis - Vala - Valens
- Valentinian - Valentinus - Valerian - Valerianus - Valgus - Varialus - Varro Varus - Vatia - Vedrix - Vegetius - Velius - Velus - Venatio - Venantius - Venator Ventor - Venustinius - Vepgenus - Veranius - Verecundus - Vergilius - Verinus Verres - Verrucosis - Verullus - Verulus - Verus - Vespasianus - Vespillo - Vestinus
- Vestorius - Vetranio - Vettonianus - Veturius - Viator - Vibennis - Vibius Vibullius - Victor - Victorinus - Victricius - Vincentius - Vindex - Vinicianus Vipsanius - Virginius - Viridio - Virilis - Virnius - Vitalinus - Vitalion - Vitalis
- Vitoricus - Vitulus - Vitus - Vocula - Volturcius - Volusenus - Volusianus Vonones - Vopiscus - Voteporix - Vulso - Zeno - Zoilus - Zosimus
The following is a list of female names from history. It's intended only as a source
of inspiration; you are not required to take the name of a historical figure. Often
people will take elements from two or three names for their own.
Aconia Paulina - Aelia Domitia Paulina - Aelia Flacilla - Aelia Paetina - Aemilia
Lepida - Agrippina - Alfidia - Alypia - Ancharia - Annia Aurelia Faustina - Annia
Faustina - Annia Fundania Faustina - Annia Galeria Faustina - Annia Galeria Aurelia
Faustina - Annia Lucilla - Antistia - Antonia - Aquilia Severa - Arrecina Tertulla Arria - Arria Fadilla - Atia - Aurelia - Baebiana - Bruttia Crispina - Caecilia
Attica - Caecilia Metella - Ceacilia Paulina - Caesonia - Claudia - Claudia Antonia Claudia Pulchra - Clodia - Cornelia - Cornelia Supera - Crispina - Didia Clara Domitia - Domitia Longina - Domitia Lucilla - Domitia Paulina - Domitilla - Drusilla
- Dryantilla - Euphemia - Eutropia - Fabia - Fadia - Faltonia Betitia Proba - Fannia
- Fausta - Faustina - Flavia Domitilla - Fulvia - Galeria Valeria - Galla - Galla
Placidia - Gnaea Seia Herennia Sallustia Barbia Orbiana - Gratidia - Helena - Helvia
- Herennia Etruscilla - Honoria - Hostia - Julia - Julia Aquila Severa - Julia Domna
- Julia Livilla - Julia Paula - Junia Calvina - Justina - Leontia - Lepida - Licinia
- Livia - Livia Drusilla - Livia Julia - Livia Ocellina - Livia Orestilla - Livilla Livilla Claudia - Lollia Paulina - Lucilla - Maecia Faustina - Magia - Magna Urbica Manlia Scantilla - Marcella - Marcia - Marcia Furnilla - Marciana - Mariniara Matidia - Messalina - Minervina - Mucia - Mummia Achaica - Munatia Plancina - Octavia
- Ocellina - Orbiana - Otacilia Severa - Paccia Marciana - Papianilla - Papiria Paulina - Placidia - Plautia Urgulanilla - Plautilla - Plotina - Pompeia - Pompeia
Plotina - Popillia - Poppaea - Poppaea Sabina - Porcia - Prisca - Pulcheria - Sabina
- Salonina - Salonina Matidia - Sempronia - Servilia - Severa - Severina - Statilia
Messalina - Sulpicia - Terentia - Titiana - Tranquillina - Tullia - Turia - Ulpia Ulpia Marciana - Urgulania - Urgunalla - Valeria Messalina - Verina - Vibia Matina Vibia Sabina - Violentilla - Vipsania - Vipsania Agrippina - Vistilia

Het gewicht van de helm
1450

1455

Het gewicht van de zilveren buitenhelm wordt door Evelein berekend op 360 g. Hierbij
kwam dan nog het gewicht van de ijzeren binnenhelm, leer en waarschijnlijk
paardenhaar, voor vulling van de helm of voor de sierkam die wellicht op de helm
gemonteerd was.
Het zilver is zeer dun, 60 µm en dus uitermate teer. De ijzeren binnenhelm zal
aanmerkelijk dikker geweest zijn, minstens 0,5 mm, zodat het totaal-gewicht enkele kg
bedragen moet hebben. Op 17 december 1911 lezen we dienaangaande:
De Fransche infanterie krijgt een nieuwen helm. [...] Het geheel heeft een
aanzienlijk gewicht van 900 to 100 gram, zoodat de nieuwe helm waarschijnlijk wel
alleen voor parade-uniform dienstig zal wezen.
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Het getal 100 zal wel 1000 moeten zijn, we kunnen hieruit constateren dat onze
Peelhelm in het “dagelijks gevecht” veel te zwaar was.

Was er een tweede persoon?

1465

1470

Officieren hadden hun eigen stalknecht, calo. Evelein meldt dat de gevonden schoenen
duiden op twee onafhankelijke exemplaren.
Bos schrijft:
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 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.
Maar zeer waarschijnlijk zijn de vondsten alleen van kleding en schoeisel van een
Romeins officier.
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De uitrusting van een Romeins officier
1475

Het volgende gedeelte over de mogelijke uitrusting van een Romeins officier bij de
grenstroepen berust voornamelijk op informatie uit Wikipedia, bijvoorbeeld over het
Romeinse leger in de late periode http://en.wikipedia.org/wiki/Late_Roman_army

Equipment
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The basic equipment of a 4th-century foot soldier was essentially the same as in the
2nd century: metal armour cuirass, metal helmet, shield and sword. Some evolution
took place during the 3rd century. Trends included the adoption of warmer clothing;
the disappearance of distinctive legionary armour and weapons; the adoption by the
infantry of equipment used by the cavalry in the earlier period; and the greater use
of heavily armoured cavalry called cataphracts.
Roman military equipment was mass-produced in state-run fabricae which brought
together advanced forging technology and skilled artisans. Roman weapons were mostly
made of internally produced steel such as chalybs Noricus which was superior to
unhardened iron.
For personal protection, most Roman troops wore metal body armour (usually in the
form a chain mail cuirass) and helmets, in addition to shields.
For hand weapons, most Roman foot carried a thrusting-spear (hasta) and a sword
(spatha).
For short-range missile (throwing) weapons, a Roman infantryman would probably had
either a long throwing-spear or two or three short javelins (lanceae) and half a
dozen plumbatae (weighted darts) with an effective range of about 30 m.
The standard Roman bow was the recurved composite bow, a relatively compact but
powerful weapon. Foot archers normally formed the rear rank of the Roman battle-line,
shooting over the heads of their own infantry, whilst protected by it from the enemy.
circa 1970 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.
Tunic: The basic garment worn under the armour by all soldiers in the Republic and
early Empire. Normally made of wool. The tunic originally worn by the Roman legionary
consisted simply of a long piece of rectangular cloth sewed to an identical piece,
with holes for the arms and head simply left unsewn. Later, it became fashionable for
tunics to be produced with sleeves, and worn with braccae
Focale: The focale was a scarf worn by the Roman legionary to protect the neck from
chafing caused by constant contact with the soldier's armor (typically lorica hamata
or lorica segmentata) and helmet.
Balteus (sword belt): The balteus was a sword belt.
Braccae: woolen trousers.
Cloak: There were two types of cloak in use, the sagum and the paenula. Both were
made from wool, which insulated and also contained natural oil to repel water. It was
fastened by fibulae. The paenula was hooded in colder climates.
Caliga: Caligae were military boots as worn by Roman legionary soldiers and
auxiliaries throughout the history of the Roman Republic and Empire. The boots were
constructed from leather and laced up the center of the foot and onto the top of the
ankle. Additionally, iron hobnails were hammered into the sole.
17 juni 1910 de Jong
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.
18 juni 1910 Een vondst. Te Helenaveen zijn bij het turfgraven een drietal munten,
een paar schoenen en een wambuis van leder, waaronder een bruin weefsel.

1535

19 juni 1910 van Beurden bericht later over zijn bezoek van zondag 19 juni.
de lederen koker, een grove schoen, waaraan de bronzen vergulde spoor zat, een
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bronzen mantelhaak, een sluitstuk van een pijlkoker en dan de zilveren zwaar vergulde
helm met gedreven lijstwerk en versierselen [...]
Nog werden twee platen van den helm, een zwaardlelie, die als sieraad met de kap door
stiften verbonden was, gevonden. Eene zijplaat draagt een opschrift, [...]
Nog werd een plaat gevonden door een ander arbeider.
20 juni 1910 van Beurden
Hij wist verder te melden dat directeur Bos van de Maatschappij Helenaveen lederen
stukken en schoenen had meegenomen, waaronder de fragmenten die aan de helm hadden
vastgezeten.
24 november 1910 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.
30 april 1911 Evelein
Van de overige leervondsten laat zich omtrent de groote stukken weinig naders zeggen,
evenmin als wij dat kunnen van de losse reepjes wollen stof. Vermoedelijk hebben wij
bij de groote stukken leer de resten van een schabrak. Daaronder is n.l. een vierkant
stuk leer met een omzooming, waarin gaatjes zijn geboord, zoodat een tweede stuk
daaraan schijnt vastgenaaid te zijn geweest. In het midden is een gat gesneden,
waardoor de riem van den stijgbeugel of de buikriem getrokken kan zijn.
Belangrijker is wat aan leeren schoenen werd gevonden.
Het zijn een linker-exemplaar (Afb. 65a), waarbij de resten van den bijbehoorenden
rechterschoen, verder een rechter buiten (b) en een rechter binnen-schoen (c), die
niet in elkaar passen, dus tot twee afzonderlijke exemplaren hebben behoord.
De sub a genoemde is door zijn betrekkelijke gaafheid het belangrijkst. Hij bestaat
uit een buiten- en binnen-schoen, met een extra binnenzool en blijkbaar twee
buitenzolen, die successivelijk aan den binnen- en buiten-schoen met een smallen
leeren draad zijn vastgenaaid. De schoen, 26 c.M. lang bij een grootste breedte van
11 c.M., is uit één stuk leer gesneden, naar een patroon, zooals Afb. 66,1 te zien
geeft, waar de schoen, van de buitenzool gezien, uitgeslagen is afgebeeld. Slaat men
het patroon naar buiten om dicht, dan loopen dus de punten van aansluiting langs den
rand van den hiel (a) en de Achilles-pees (b), van voren langs langs de teenen (c) en
over den neus van den voet (d). Dáár is het leder dus telkens aan elkaar gehecht, en
wel, evenals bij de zolen, met een leeren draad genaaid. De wreef heeft op het
midden, als mede links en rechts een reeks van insnijdingen, terwijl haar rand
gekarteld is uitgesneden. Op het midden van de wreef is bovendien een oogje (e) in
het leer aanwezig, dat blijkbaar verband hield met het vastrijgen van den schoen.
(Vgl. Jacobi, Saalburg, Taf. 80,7).
Een gekartelden rand heeft ook het hielstuk, dat verder een ingeperste versiering
heeft, waarvoor wij naar Afb. 65a en 66, 1 verwijzen.
Ook de rechter buitenschoen, dien wij sub b noemden, heeft aan de wreef een fijn
gekartelden rand en een versiering, die Afb. 66, 2 te zien geeft. Van een lengte van
27 c.M., en 9 c.M. op zijn breedst, is ook hij uit één stuk leer gesneden. Hetzelfde
geldt van den binnenschoen, sub c genoemd, die een maat heeft van 27.50 bij 8.50 c.M.
Hun uitgeslagen patronen vinden wij op Afb. 66, 2-3. Daarop is te zien, hoe zij in
het voorstuk met elkaar overeenstemmen, aan den hiel daarentegen anders zijn
gesneden. Het hielpatroon van den binnenschoen komt, zooals we zien, overeen met dat
van den onder sub a beschreven schoen. Hetzelfde vinden wij terug bij een schoen op
Afb. 66, 4, die ook overigens in veel op onzen eerste gelijkt:
het is een schoen uit het Thorsbjerger Moor (Engelhardt, op. cit. p. 18, Pl. 3),
waaruit wij ons herinneren dat ook de helm afkomstig was, dien wij met den onzen
vergeleken.
9 december 1911 A. Bos
Al ‘t leer verzamelde ik afzonderlijk, als de schoenen, ‘t zakje, hetgeen 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 wel of ‘t banden geweest waren,
breedere en smalle.
26 maart 1914 Smolenaars
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
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1605

1610

1 januari 1970 Kluijtmans
Hij heeft aan Smolenaars en andere turfgravers gevraagd, waar, wat en hoe zaken al
eerder gevonden waren. [...]
Op de plek van die eerdere vondst heeft hij minstens een schoen en veel leer-resten
uit het onderliggende zwart-veen getrokken. Die grote lappen leer waren niet kapot
gestoken en hingen in zijn trappen-kast.
Bos heeft toen voor zichzelf een reconstructie gemaakt waar gestoken natte turven in
slag lagen die van die plek afkomstig waren.

Armour
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Legionary soldiers of the 1st and 2nd centuries had exclusive use of the lorica
segmentata or laminated-strip cuirass which was a complex piece of armour which
provided superior protection to the other types of Roman armour, chain mail (lorica
hamata) and scale armour (lorica squamata). Testing of modern replicas have
demonstrated that this kind of armour was impenetrable to most direct and missile
strikes. It was, however, uncomfortable: reenactors have discovered that chafing
renders it painful to wear for longer than a few hours at a time. It was also
expensive to produce and difficult to maintain. In the 3rd century, the segmentata
appears to have been dropped and troops are depicted wearing chain mail (mainly) or
scale, the standard armour of the 2nd century auxilia. The artistic record shows that
most late soldiers wore metal armour, despite Vegetius' statement to the contrary.
For example, illustrations in the Notitia show that the army's fabricae (arms
factories) were producing mail armour at the end of the 4th century. Actual examples
of both scale armour and quite large sections of mail have been recovered, at Trier
and Weiler-La-Tour respectively, within 4th century contexts. Officers generally seem
to have worn bronze or iron cuirasses, as in the days of the Principate, together
with traditional pteruges. The cataphract and clibanarii cavalry, from limited
pictorial evidence and especially from the description of these troops by Ammianus,
seem to have worn specialist forms of armour. In particular their limbs were
protected by laminated defences, made up of curved and overlapping metal segments:
"Laminarum circuli tenues apti corporis flexibus ambiebant per omnia membra diducti"
(Thin circles of iron plates, fitted to the curves of their bodies, completely
covered their limbs).
25 juni 1910 Men vondt een verguld zilveren helm 30 cM. lang en 20 cM. breed en even
hoog. Hij bestond uit een sterke lederen kap, waarop door middel van vele zilveren
stiften die in paarlenkoppen eindigden een achttal fraai bewerkte vier- en
driehoekige platen van verguld zilver bevestigd waren. Zij werden samengehouden door
een van voor naar achter loopenden kam van edel metaal, bezet met zilveren paarlen.
Van voren, boven het gezicht was de helm wat meer ovaal gehouden. Ook de mooie
zijstukken, die van den helm langs de schouders afhangen, vond men. Zij zijn 20 cM.
hoog, van boven 12 breed en met een sierlijk verloop tot 5 cM. ingaande.
Daarbij lag een gouden lelieversiering 10 c.M. bij 10 c.M.; een mooie achterplaat,
halfrond, waaraan nog de gespen en een riempje zaten en waarop in zeer vreemd schrift
een lange naam gedreven is. Het schrift herinnert aan 't Runenschrift, maar vertoont
meer Grieksche vormen. Aan een groven schoen zat een bronsverguld spoor, aan een stuk
doek of leder een goedgevormde, zware mantelhaak of fibula.
Ook 41 munten lagen bij deze overblijfselen uit lang vervlogen tijden.

Missiles

In addition to his thrusting-spear, a late foot soldier might also carry a throwingspear (verrutum) or a spiculum, a kind of heavy, long pilum, similar to an angon.
Alternatively, a couple of short javelins (lanceae). Late infantrymen often carried
half a dozen lead-weighted throwing-darts called plumbatae (from plumbum="lead"),
with an effective range of ca. 30 m, well beyond that of a javelin. The darts were
carried clipped to the back of the shield. The late foot soldier thus had greater
missile capability than his Principate predecessor, who was usually limited to just
two pila.
Hasta
Hasta is a Latin word meaning a thrusting spear. Hastae were carried by early Roman
Legionaries, in particular they were carried by and gave their name to those Roman
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soldiers known as Hastati. However, during Republican times, the hastati were rearmed with pila and gladii and only the Triarii still used hastae.
A hasta was about six feet in length with a shaft generally made from ash, the head
was of iron.
Contus
A contus could be an infantry pike or a cavalry lance. These were long, heavy, twohanded weapons. The Roman infantry did not use conti but some of their opponents did.
Starting in the 2nd Century BC, certain Roman cavalry units carried conti as their
main weapons.
Pilum
The pilum was a heavy javelin commonly used by the Roman army in ancient times. It
was generally about two meters long overall, consisting of an iron shank about 7 mm
in diameter and 60 cm long with pyramidal head. The iron shank may be socketed or
more usually widens to a flat tang, this was secured to a wooden shaft. A pilum
usually weighed between two and four kilograms, with the versions produced during the
Empire being a bit lighter.
Pila were designed to penetrate both shield and armour, wounding the wearer, but if
they simply stuck in a shield they could not easily be removed. The iron shank would
bend upon impact, weighing down the enemy's shield and also preventing the pilum from
being immediately re-used.
Plumbata
Plumbatae or mattiobarbuli were lead-weighted darts carried by ancient Roman
infantry.

1695

1700

1705

1710

Verutum
Although Romans often used the word pila to refer to all thrown javelins, the term
pilum also means specifically the heavy Roman throwing spear of the legions. Lighter,
shorter javelins existed, such as those used by the velites and the early legions.
They specifically were called veruti.
9 december 1911 A. Bos
Omtrent de bewapening kon worden vastgesteld, dat deze vermoedelijk had bestaan uit
een speer of lans, 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 gezeten had, alles wees op ‘t hout van een boog.
3° Een blokje was met groeven, om de boogpees glad te maken.

Uitrusting van het paard
1715

1720

In de bijstaande Engelse teksten wordt geen melding gemaakt hoe de "uitrusting" van
het paard eruit gezien moet hebben.
Bij de vondsten in de Peel zijn leerresten gevonden die overduidelijk wijzen op een
soort leren doek waarop de ruiter zat, tevens 'n belletje dat wel aan de banden om de
kop of op de borst van het paard zal zijn gebonden.
We moeten terugvallen op beelden met afbeeldingen van paarden om een idee te krijgen
hoe de paard-uitrusting eruit gezien kan hebben. Dat alles kon echter in de loop van
enkele eeuwen ook aanzienlijk veranderd zijn.
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23 juni 1910 gemeente Deurne
41 munten, een vergulde helm met oorplaten, stuk van een pijlkoker, 2 mantelspelden,
een gouden spoor, een paar stukken schoeisel, en een partij stukken leder,
waarschijnlijk door het opdelven en behandelen verkleurd.
24 november 1910 museum
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.

30 april 1911 Evelein
Van de overige leervondsten laat zich omtrent de groote stukken weinig naders zeggen,
evenmin als wij dat kunnen van de losse reepjes wollen stof. Vermoedelijk hebben wij
bij de groote stukken leer de resten van een schabrak. Daaronder is n.l. een vierkant
stuk leer met een omzooming, waarin gaatjes zijn geboord, zoodat een tweede stuk
daaraan schijnt vastgenaaid te zijn geweest. In het midden is een gat gesneden,
waardoor de riem van den stijgbeugel of de buikriem getrokken kan zijn.
[...]
Met onzen helm werden verder in het veen gevonden 37 bronzen munten van Constantijn,
een bronzen fibula, een dito spoor en klokje, een stuk van een leeren dolkscheede met
bijbehoorend zilveren beslagstuk, een drietal leeren schoenen, groote stukken leer,
waarschijnlijk resten van een schabrak, en enkele reepjes wollen stof, die tot de
kleding van den krijgsman hebben behoord.
[...]
Van brons zijn het klokje, de spoor en fibula.
17 september 1911 Smolenaars
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
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20 september 1911 museum
Met het zenden der lapjes leer met ringetje en riempje geeft U ons veel genoegen
daarom danken wij u bij voorbaat daarvoor.
23 september 1911 museum
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.
26 maart 1914 Smolenaars
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
[...] 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
1 april 1914 museum
Het belletje zullen we gaarne van u overnemen; het zal een 7½ Gld. waard zyn, stuurt
u het maar eens op.
[Hieruit valt op te maken dat na april 1914 het museum 2 belletjes of klokjes in
bezit had.]
The unusually large Ludovisi Battle sarcophagus shows a chaotic battle scene between
the Romans and barbarian foes. At the centre, a young general wears no helmet nor
wields any weapon and has emblem of Mithras, the Persian god of light, truth, and
victory over death carved into his forehead. Several scholars have identified him as
one of the sons of Trajan Decius, who died of plague.
The Portonaccio sarcophagus is a 2nd century ancient Roman sarcophagus found in the
Portonaccio quarter of Rome and now held at the Museo Nazionale Romano (palazzo
Massimo). Dating to between 190 and 200, it was used for the burial of a Roman
general involved in the campaigns of Marcus Aurelius and shows influences similar to
those of the Column of Marcus Aurelius.
The sarcophagus is one of a group of about twenty-five late Roman battle sarcophagi,
with one exception all apparently dating to 170-210, made in Rome or in some cases
Athens. These derive from Hellenistic monuments from Pergamon in Asia Minor showing
Pergamene victories over the Gauls, and were all presumably commissioned for military
commanders. The Portonaccio sarcophagus is the best known and most elaborate of the
main Antonine group, and shows both considerable similarities to the Great Ludovisi
sarcophagus, the late outlier from about 250, and a considerable contrast in style
and mood.
The face of the general is unfinished, either because the sculptors awaited a model
to work from, or they had produced the work speculatively with no specific
commission. The general and his wife are also each shown twice on the lid frieze,
together holding each others hands at the centre, and singly at the ends, again with
unfinished faces. Pairs of figures of an older man and a woman stand beneath trophies
at either end of the main face, uninvolved in the battle. These are at the same scale
as the general, and all other the battling figures are smaller; indeed, in defiance
of any attempt at perspective, the soldiers and horses at the "front" of the scene in
the lower part are somewhat smaller than their equivalents at the "back" in the upper
part.
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Woordenlijstje van Latijnse termen van wapens

Wat we mogen verwachten aan te treffen bij een officier van de grenstroepen rond 325
1815

1820

Verdere gegevens o.a. in het boek
CAVALRY EQUIPMENT OF THE ROMAN ARMY IN THE FIRST CENTURY A.D.
M.C. Bishop dat op Internet te vinden is op
http://livinghistory.cz/~sidney/Knihy/12892006-Cavalry-Equipment-of-the-Roman-Armyin-the-First-Century-AD.pdf
en
http://citizendia.org/Roman_military_personal_equipment
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Patronen op schilden van Romeinse militaire eenheden
1825

uit http://www.ne.jp/asahi/luke/ueda-sarson/NotitiaPatterns.html

Magister Equitum
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42 units are listed as being under the overall command of the Master of the Horse:
10 Vexillationes palatinae:
Comites seniores
Equites promoti seniores
Equites brachiati seniores
Equites brachiati iuniores
Equites Batavi seniores
Equites cornuti seniores
Equites cornuti iuniores
Comites Alani
Equites Batavi iuniores
Equites constantes Valentinianenses seniores
32 Vexillationes comitatenses:
Equites armigeri
Equites primi Gallicani
Equites octavo Dalmatae
Equites Dalmatae Passerentiaci
Equites Mauri alites
Equites Honoriani Taifali iuniores
Equites Honoriani seniores
Equites Mauri feroces
Equites Constantiani felices
Equites scutarii
Equites stablesiani Africani
Equites Marcomanni
Equites armigeri seniores
Equites sagittarii clibanarii
Equites sagittarii Parthi seniores
Equites primo sagittarii
Equites secundo sagittarii
Equites tertio sagittarii
Equites quarto sagittarii
Equites sagittarii Parthi iuniores
Equites cetrati seniores
Comites iuniores
Equites promoti iuniores
Equites sagittarii iuniores
Equites cetrati iuniores
Equites Honoriani iuniores
Equites armigeri iuniores
Equites secundi scutarii iuniores
Equites stablesiani Italiciani
Equites sagittarii Cordueni
Equites sagittarii seniores
Cuneus equitum promotorum

Comes Africae
1875

1880

1885

12 infantry units are listed as being under the command of the Count of Africa, drawn
from those under the overall command of the Magister Peditum:
Celtae iuniores (an auxilia palatina unit)
Armigeri propugnatores seniores (a legiones palatinae unit)
Armigeri propugnatores iuniores (a legiones palatinae unit)
Secundani Italiciani (a legiones comitatenses unit)
Cimbriani (a legiones palatina unit)
Primani (ie. Prima Flavia Pacis, a legiones comitatenses unit)
Secundani (ie. Secunda Flavia Virtutis, a legiones comitatenses unit)
Tertiani (ie. Tertia Flavia Salutis, a legiones comitatenses unit)
Constantiniani (ie. Secunda Flavia Constantiniana, a legiones comitatenses unit)
Constantiaci (ie. a pseudocomitatenses unit)
Tertio Augustani (a legiones comitatenses unit)
Fortenses (a legiones comitatenses unit)
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1890

1895

1900

1905

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

along with 19 cavalry units, drawn from those under the overall command of the
magister Equitum:
Equites stablesiani Italiciani (a vexillationes comitatenses)
Equites scutarii seniores (ie. Equites scutarii, a vexillationes comitatenses)
Equites stablesiani seniores (ie. Equites stablesiani Africani, a vexillationes
comitatenses)
Equites Marcomanni (a vexillationes comitatenses)
Equites armigeri seniores (a vexillationes comitatenses)
Equites clibanarii (ie. Equites sagittarii clibanarii, a vexillationes
comitatenses)
Equites sagittarii Parthi seniores (a vexillationes comitatenses)
Equites cetrati seniores (a vexillationes comitatenses)
Equites primo sagittarii (a vexillationes comitatenses)
Equites secundo sagittarii (a vexillationes comitatenses)
Equites tertio sagittarii (a vexillationes comitatenses)
Equites quarto sagittarii (a vexillationes comitatenses)
Equites Parthi sagittarii iuniores (ie. Equites sagittarii Parthi iuniores, a
vexillationes comitatenses)
Equites cetrati iuniores (a vexillationes comitatenses)
Equites promoti iuniores (a vexillationes comitatenses)
Equites sagittarii iuniores (a vexillationes comitatenses)
Equites Honoriani iuniores (a vexillationes comitatenses)
Equites scutarii iuniores scolae secundae (ie. Equites secundi scutarii iuniores,
a vexillationes comitatenses)
Equites armigeri iuniores (a vexillationes comitatenses)

Magister Militum per Orientem

32 units are listed as being under the command of the Master of the Soldiers in the
East:
10 Vexillationes comitatenses:
Comites catafractarii Bucellarii iuniores
Equites armigeri seniores Orientales
Equites tertio Dalmatae
Equites primi scutarii Orientales
Equites secundi stablesiani
Equites tertii stablesiani
Equites promoti clibanarii
Equites quarti clibanarii Parthi
Equites primi sagittarii
Cuneus equitum secundorum clibanariorum Palmirenorum
2 Auxilia palatina:
Felices Arcadiani seniores
Felices Honoriani seniores
9 Legiones comitatenses:
Quinta Macedonica
Martenses seniores
Septima gemina
Decima gemina
Balistarii seniores
Prima Flavia Constantia
Secunda Flavia Constantia Thebaeorum
Secunda Felix Valentis Thebaeorum
Prima Flavia Theodosiana
11 pseudocomitatenses:
Prima Armeniaca
Secunda Armeniaca
Equites tertio Dalmatae
Fortenses auxiliarii
Funditores
Prima Italica
Quarta Italica
Sexta Parthica
Prima Isaura sagittaria
Balistarii Theodosiaci
Transtigritani
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Comes limitis Aegypti
1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

31 units or detachments of units are listed as being under the command of the Count
of the Egyptian border:
Legio quinta Macadonica
Legio tertiadecima gemina
Equites stablesiani
Equites Saraceni Thamudeni
Legio tertia Diocletiana
Legio secunda Traiana
Ala Theodosiana nuper constituta (ie. recently constituted)
Ala Arcadiana nuper constituta (ie. recently constituted)
Ala secunda Armeniorum
Ala tertia Arabum
Ala octava Vandilorum
Ala septima Sarmatarum
Ala prima Aegyptiorum
Ala veterana Gallorum
Ala prima Herculia
Ala quinta Raetorum
Ala prima Tingitana
Ala Apriana
Ala secunda Assyriorum
Ala quinta Praelectorum
Cohors tertia Galatarum
Cohors secunda Astarum
Ala secunda Ulpia Afrorum
Ala secunda Aegyptiorum
Cohors prima sagittariorum
Cohors prima Augusta Pannoniorum
Cohors prima Epireorum
Cohors quarta Iuthungorum
Cohors secunda Ituraeorum
Cohors secunda Thracum
Cohors quarta Numidarum

Comes Britanniarum
1990

1995

2000

3 infantry units are listed as being under the command of the Count of Britain, drawn
from those under the overall command of the Magister Peditum:
Victores iuniores Britanniciani
Primani iuniores
Secundani iuniores
along with 6 cavalry units, said to be drawn from those under the overall command of
the magister Equitum:
Equites catafractarii iuniores
Equites scutarii Aureliaci
Equites Honoriani seniores (ie. a vexillationes comitatenses unit)
Equites stablesiani
Equites Syri
Equites Taifali

Comes litoris Saxonici per Britanniam
2005

2010

2015

9 commanders and tribunes along with their units are listed as being under the
command of the Count of the Saxon Shore of Britain:
Praepositus numeri Fortensium
Praepositus militum Tungrecanorum
Praepositus numeri Turnacensium
Praepositus equitum Dalmatarum Branodunensium
Praepositus equitum stablesianorum Gariannonensium
Tribunus cohortis primae Baetasiorum
Praefectus legionis secundae Augustae
Praepositus numeri Abulcorum
Praepositus numeri exploratorum (ie. scouts?)
[...] while the men under the praepositus Equitum stablesianorum Gariannonensium
would appear to be the Equites stablesiani listed under the Comes Britanniarum.
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Dux Pannoniae primae et Norici ripensis
2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

26 tribunes and prefects with their associated units are listed as being under the
command of the Duke of first Pannonia and riverine Noricum (ie western Hungary and
Danubian Austria):
Cuneus equitum Dalmatarum (no officer given)
Cuneus equitum stablesianorum (no officer given)
Equites promoti (no officer given, split over 4 separate locations)
Equites sagittarii (no officer given, split over 4 separate locations)
Equites Dalmatae (no officer given, split over 5 separate locations)
Equites Mauri (no officer given)
Tribunus gentis Marcomannorum (no officer given)
Praefectus legionis decimae geminae (2 prefects at separate locations)
Praefectus legionis quartaedecimaegeminae militum liburnariorum (ie. naval units;
2 prefects at separate locations)
Praefectus classis Histricae (ie. naval unit)
Tribunus cohortis (5 tribunes at separate locations)
Praefectus legionis secundae Italicae (3 prefects at separate locations)
Praefectus legionis primae Noricorum (2 prefects at separate locations)
Praefectus classis (ie. naval unit, 2 prefects at separate locations)

Dux Raetiae

21 tribunes and prefects along with their units are listed as being under the command
of the Duke of Raetiae (ie. Switzerland):
Equites stablesiani seniores (no officer given)
Equites stablesiani iuniores (no officer given, recorded at two separate
locations)
Praefectus legionis tertiae Italicae (5 prefects at separate locations)
Praefectus militum Ursariensium
Praefectus alae primae Flaviae Raetorum
Tribunus cohortis novae Batavorum
Tribunus cohortis tertiae Brittorum
Praefectus alae secundae Valeriae singularis
Tribunus cohortis sextae Valeriaae Raetorum
Tribunus cohortis primae Herculeae Raetorum,
Tribunus cohortis quintae Valeriae Frygum
Tribunus cohortis tertiae Herculeae Pannoniorum
Tribunus gentis per Raetias deputatae
Praefectus numeri barbaricariorum
Praefectus alae secundae Valeriae Sequanorum
Tribunus cohortis Herculeae Pannoniorum
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afbeeldingen van schilden van Equites stablesiana Africani en Italiciani
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Verdere informatie over Constantijn en de leger-onderdelen
2065

Samenvatting van de eenheden met de naam "stablesiani"
Magister Equitum
Equites stablesiani Africani
Equites stablesiani Italiciani

Comes Africae
2070

Equites stablesiani Italiciani
Equites stablesiani seniores

Magister Militum per Orientem
Equites secundi stablesiani
Equites tertii stablesiani

Comes limitis Aegypti
2075

Equites stablesiani

Comes Britanniarum
Equites stablesiani

Comes litoris Saxonici per Britanniam
Praepositus equitum stablesianorum Gariannonensium
2080

Dux Pannoniae primae et Norici ripensis
Cuneus equitum stablesianorum

Dux Raetiae
2085

Equites stablesiani seniores
Equites stablesiani iuniores

Enige opmerkingen m.b.t. de Stablesiani

2090

2095

2100

2105

2110

2115

2120

2125

- About half the cavalry consisted of heavy cavalry (including the stablesiani). They
were armed with spear or lance and sword and armored in mail. Some had bows, but they
were meant for supporting the charge instead of independent skirmishing.
- The majority of Roman cavalry regiments in the comitatus remained of the
traditional semi-armoured type, similar in equipment and tactical role to the alae of
the Principate and suitable for mêlée combat. These regiments carry a variety of
titles: comites, equites scutarii, equites stablesiani or equites promoti. Again,
these titles are probably purely traditional, and do not indicate different unit
types or functions.
- There are two Equites stablesiani units listed under the Magister Equitum, both
listed as being stationed in Africa: the Equites stablesiani Italiciani and the
Equites stablesiani seniores. This British Equites stablesiani unit is just possibly
one of these two, but it is much more likely to be the men under the command of the
Praepositus equitum stablesianorum Gariannonensium listed under the Comes litoris
Saxonici per Britanniam and drafted into the field army of the Comes Britanniarum in
the same way as the Equites catafractarii iuniores.
- Wij vinden dus de benaming van de volgende legeronderdelen terug:
Equites stablesiani
Equites stablesiani Africani
Equites stablesiani Italiciani
Equites stablesiani seniores
Equites stablesiani iuniores
Equites secundi stablesiani
Equites tertii stablesiani
Praepositus equitum stablesianorum Gariannonensium
Cuneus equitum stablesianorum
- De cavalerie-onderdelen met de naam stablesiani erin hebben over het gehele
Romeinse Rijk gediend. Het waren eenheden die te paard zwaar bewapend optraden.
- Evelein schrijft erover:
alleen aan de rechterkant, ter hoogte van het middenstuk b, wordt zij onderbroken
door een ingekraste inscriptie, STABLESIA o VI o, waarover straks.
[...] Als tweede inscriptie op onzen helm zagen wij rechts op den helmrand die van
Stablesia VI. Zij duidt een afdeeling aan der equites Stablesiani, een ruitercorps,
dat zooals uit de Notitia Dignitatum blijkt, tijdens het latere romeinsche keizerrijk
uit twee inscripties, te Brescia en Sitifi (Africa) gevonden, waarvan op de eerste
sprake is van een vexillatio van dit corps.
Is, zooals Prof. Bohn mij doet opmerken, naar analogie hiervan, alsmede door het
feit, dat het woord vexillatio reeds op het einde der 3de eeuw een ruiter-afdeeling
beteekent, onze inscriptie aldus aan te vullen: (Vexillatio) Stablesi(na) VI, des te
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2130

meer zijn wij daartoe geneigd, waar in de door ons ook genoemde Not. Dign. dit
ruitercorps vermeld wordt onder de vexillationes comitatenses van Africa en
Brittanië. Zoo behoorde dus de drager van onzen helm tot de 6de afdeeling der equites
Stablesiani en draagt onze helm iets bij tot de geschiedenis van dit corps, dat thans
blijkt zich ook in onze streken eenmaal te hebben opgehouden.

Comitatenses and limitanei (284 AD–395 AD)
2135

2140

2145

2150

2155

2160

2165

2170

2175

2180

2185

2190

A distinction between frontier guard troops and more mobile reserve forces had
emerged with the use of certain troops to permanently man frontiers such as Hadrian's
Wall in Britannia in the 2nd century AD, and may have extended as far back as the
late Republic's use of "provincial" and "emergency" legions. By the late Empire the
competing demands of manned frontiers and strategic reserve forces had led to a
division of the military into four types of troops. Border fortifications were manned
by a "settled and hereditary" militia (Latin: limitanei or riparienses ) that were
"tied to their posts". In the rear lay more mobile troops in field armies known as
the comitatenses, which were held in strategic reserve. Somewhere between the two
were more local provincial reserves known as cunei (cavalry) and auxilia (by this
time, referring to infantry alone) that may have evolved from earlier auxiliary
cavalry units. From the time of the emperor Constantine I there were also two small
central reserves (Latin: scholae) held to the strategic rear even of the
comitatenses, one each in the presence of the emperors of West and East respectively.
Created and expanded from the core troops of the Emperor's personal bodyguards, the
central field armies by 295 AD seem to have been too large to be accounted for as
simple bodyguard forces, but were still too small to be able to campaign
independently of legionary or vexillation support.
Of the four troop types, the limitanei (border guards) are generally considered to
have been of the lowest quality, consisting largely of peasant-soldiers that were
both "grossly inferior" to the earlier legions and inferior also to their
counterparts in the mobile field armies.
While the limitanei were supposed to deal with policing actions and low-intensity
incursions, the duty of responding to more serious incidents fell upon the provincial
troops. The countering of the very largest scale incursions on a strategic scale was
the task of the comitatenses or mobile field troops, possibly accompanied by the
emperor's scholae. Both border and field armies consisted of a mix of infantry and
cavalry units[ although the weight of cavalry was, according to some authorities,
greater in the mobile field armies. Overall, approximately one quarter of the army
consisted of cavalry troops but their importance is uncertain. Older works such as
the Eleventh Edition of the Encyclopædia Britannica (1911) state that the Roman
military of the late Empire was "marked by that predominance of the horseman which
characterised the earlier centuries of the Middle Ages," but many more recent authors
believe that the infantry remained predominant.
There is some dispute about whether this new military structure was put into place
under the Emperor Diocletian or Constantine since both reorganised the Roman Army in
the late 3rd and early 4th centuries to some degree. Both Diocletian and even his
predecessor of thirty years Gallienus may already have controlled mobile strategic
reserves to assist the empire's border forces; either Diocletian or Constantine
expanded this nascent force into permanent field armies.
Recruitment from amongst Roman citizens had become greatly curtailed as a consequence
of a declining population, "cripplingly numerous" categories of those exempted from
military service and the spread of Christianity with its pacifist message. Together,
these factors culminated in "the withdrawal of the urban class from all forms of
military activity." In their place, much of Rome's military were now recruited from
non-Italian peoples living within the empire's borders. Many of these people were
barbarians or semi-barbarians recently settled from lands beyond the empire,
including several colonies of Carpi, Bastarnae and Sarmatians.
Although units described as legiones existed as late as the 5th century in both the
border and field armies, the legionary system was very different from that of the
principate and early empire. Since the term legion continued to be used, it is
unclear exactly when the structure and role of the legions changed. In the third or
4th century, however, the legions' role as elite heavy infantry was substantially
reduced and may have evaporated entirely. Instead, those "legions" that remained were
no longer drawn exclusively (and perhaps hardly at all) from Roman citizens. Either
Diocletian or Constantine reorganised the legions into smaller infantry units who,
according to some sources, were more lightly armoured than their forebears. Their
lighter armament may have been either because they "would not consent to wear the
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2200

same weight of body armour as the legionaries of old" or, as in at least one
documented instance, because they were prohibited from wearing heavy armour by their
general in order to increase their mobility. 4th-century legions were at times only
one sixth the size of early imperial legions, and they were armed with some
combination of spears, bows, slings, darts and swords, reflecting a greater
contemporary emphasis on ranged fighting. The auxilia and numeri had also largely
disappeared. Constantine further increased the proportion of German troops in the
regular army; their cultural impact was so great that even legionaries began wearing
German dress. At the start of Diocletian's reign, the Roman army numbered about
390,000 men, but by the end of his reign he successfully increased the number to
581,000 men.

The army under Diocletian and Constantine
2205

2210

2215

2220

2225

2230

2235

2240

2245

2250

2255

The Eastern Empire dates from the creation of the Tetrarchy ("Quadrumvirate") by the
Emperor Diocletian in 293. His plans for succession did not outlive his lifetime, but
his reorganization of the army did by centuries. Rather than maintain the traditional
infantry-heavy legions, Diocletian reformed it into limitanei ("border") and
comitatenses ("field") units. There was an expansion of the importance of the
cavalry, though the infantry still remained the major component of the Roman armies,
in contrast to common belief. For example, in 478, an Eastern field army consisted of
8,000 cavalry and 30,000 infantry and it can be calculated that in 357 Emperor Julian
had 10,000 infantry and 3,000 cavalry at Strasbourg. But the importance of cavalry
for the commanding officers, though not the numbers, did increase, and by the time of
Justinian, the numbers had increased, too.
The limitanei and ripenses were to occupy the limes, the Roman border fortifications.
The field units, by contrast, were to stay well behind the border and move quickly
where they were needed, whether for offensive or defensive roles, as well as forming
an army against usurpers. The field units were held to high standards and took
precedence over Limitanei in pay and provisions.
Cavalry formed about one-third of the units, but as a result of smaller units, about
one-quarter of the Roman armies consisted of cavalry. About half the cavalry
consisted of heavy cavalry (including the stablesiani). They were armed with spear or
lance and sword and armored in mail. Some had bows, but they were meant for
supporting the charge instead of independent skirmishing. In the field armies there
was a component of some 15% of cataphractarii or clibanarii, heavily armoured cavalry
who used shock tactics. The light cavalry (including the scutarii and promoti)
featured high amongst the limitanei, being very useful troops on patrol. They
included horse archers (Equites Sagittarii). The infantry of the comitatenses was
organized in regiments (variously named legiones, auxilia or just numeri) of about
500–1,200 men. They were still the heavy infantry of old, with a spear or sword,
shield, body armour and a helmet. But now each regiment was supported by a detachment
of light infantry skirmishers. If needed, the infantry could take off (some of) their
armour to act in a more flexible way as Modares did (according to Zosimus) during the
Gothic War of the 370s. The regiments were commanded by a tribunus ("tribune") and
brigaded in pairs (cavalry units did, too) under a comes. These brigades probably
were tactical and strategic units only, as no traces survive of brigade staff corps.
On the other hand, little is known of the limitanei. The old legions, cohorts and
cavalry alae survived there, and newer units were created (the new legions, or
auxilia and vexillationes, amongst the cavalry. The limitanei infantry may have been
lighter-equipped than the comitatenses infantry, but there is no evidence whatsoever.
They were paid less than the field troops and recruited locally. Consequently, they
were of inferior quality. However, they were in the line of fire. They countered most
incursions and raids. Thus, it can be assumed they did have superior field experience
(except in periods of long campaigning for the comitatenses), though that experience
did not extend to large battles and sieges.
The Scholae Palatinae units, which were more properly known as the Schola Protectores
Domestici and the "Protective Association of the Royal Escort" (also called the
Obsequium), were the personal guard of the Emperor, and were created to replace the
Praetorian Guard disbanded by Constantine I.
The legions in the third and fourth century were not the legions of the Republic or
earlier Roman empire, that they consisted largely or solely of equites troops,
[citation needed] and that they tended to be far short of the Augustinian legion
component of 5,000 men. [uit http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_army]

Constantine I

After defeating Maxentius in 312, Constantine disbanded the Praetorian Guard, ending
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2285

2290

2295

2300

the latter's 300-year existence. Although the instant reason was the Guard's support
for his rival Maxentius, a force based in Rome had also become obsolete since
emperors now rarely resided there. The imperial escort role of the Guard's cavalry,
the equites singulares Augusti, was now fulfilled by the scholae. These elite cavalry
regiments existed by the time of Constantine and may have been founded by Diocletian.
Constantine expanded his comitatus into a major and permanent force. This was
achieved by the addition of units withdrawn from the frontier provinces and by
creating new units: more cavalry vexillationes and new-style infantry units called
auxilia. The expanded comitatus was now placed under the command of two new officers,
a magister peditum to command the infantry and magister equitum for cavalry.
Comitatus troops were now formally denoted comitatenses to distinguish them from the
frontier forces (limitanei). The size of the Constantinian comitatus is uncertain.
But Constantine mobilised 98,000 troops for his war against Maxentius, according to
Zosimus. It is likely that most of these were retained for his comitatus. This
represented about a quarter of the total regular forces, if one accepts that the
Constantinian army numbered around 400,000. The rationale for such a large comitatus
has been debated among scholars. A traditional view sees the comitatus as a strategic
reserve which could be deployed against major barbarian invasions that succeeded in
penetrating deep into the empire or as the core of large expeditionary forces sent
across the borders. But more recent scholarship has viewed its primary function as
insurance against potential usurpers.
Constantine I completed the separation of military commands from the administrative
structure. The vicarii and praefecti praetorio lost their field commands and became
purely administrative officials. However, they retained a central role in military
affairs, as they remained responsible for military recruitment, pay and, above all,
supply. It is unclear whether the duces on the border now reported direct to the
emperor, or to one of the two magistri of the comitatus.
In addition, Constantine appears to have reorganised the border forces along the
Danube, replacing the old-style alae and cohortes with new units of cunei (cavalry)
and auxilia (infantry) respectively. It is unclear how the new-style units differed
from the old-style ones, but those stationed on the border (as opposed to those in
the comitatus) may have been smaller, perhaps half the size. In sectors other than
the Danube, old-style auxiliary regiments survived.
The 5th-century historian Zosimus strongly criticised the establishment of the large
comitatus, accusing Constantine of wrecking his predecessor Diocletian's work of
strengthening the border defences: "By the foresight of Diocletian, the frontiers of
the Roman empire were everywhere studded with cities and forts and towers... and the
whole army was stationed along them, so it was impossible for the barbarians to break
through... But Constantine ruined this defensive system by withdrawing the majority
of the troops from the frontiers and stationing them in cities which did not require
protection." Zosimus' critique is probably excessive, both because the comitatus
already existed in Diocletian's time and because some new regiments were raised by
Constantine for his expanded comitatus, as well as incorporating existing units.
Nevertheless, the majority of his comitatus was drawn from existing frontier units.
This drawdown of large numbers of the best units inevitably increased the risk of
successful large-scale barbarian breaches of the frontier defences.

Gallia Belgica
2305

2310

2315

During the 1st century AD (estimated date 90 AD), the provinces of Gaul were
restructured. Emperor Domitian reorganized the provinces in order to separate the
militarized zones of the Rhine from the civilian populations of the region. The
northeastern part of Gallia Belgica was split off and renamed Germania Inferior,
later to be reorganized and renamed as Germania Secunda. This included the eastern
part of modern Belgium, the southernmost part of the modern Netherlands, and a part
of modern Germany. The eastern part was split off to become Germania Superior (parts
of western Germany and eastern France) and the southern border of Gallia Belgica was
extended to the south. The newer Gallia Belgica included the cities of Camaracum
(Cambrai), Nemetacum (Arras), Samarobriua (Amiens), Durocorter (Reims), Diuidorum
(Metz) and Augusta Treverorum (Trier).
Emperor Diocletian restructured the provinces around 300, and split Belgica into two
provinces: Belgica Prima and Belgica Secunda. Belgica Prima had Treveri (Trier) as
its main city, and consisted of the eastern part. The border between Belgica Prima
and Belgica Secunda was approximately along the River Meuse.
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“Omgekeerde” reconstructie van de uitrusting
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Bijkomende informatie
Uit de beschrijvingen van dominee Broer de Jong en anderhalf jaar later van directeur
Adrianus Bos kunnen we de vondst tamelijk precies reconstrueren: een helm, een
vergane dolk of zwaard van ongeveer 30 cm lengte in een schede, boog met pijl of
pijlen, een pijlkoker, een wasblokje voor onderhoud [?] van de boogpees, een spoor
aan schoenen of laarzen, een leren mantel en/of wellicht de leren bespanning van een
schild o.i.d., enkele binnen- en buitenschoenen, een hoeveelheid munten, meerdere
andere stukken leer, al dan niet verbonden met stukken wol en verschillende leren
onderdelen met beslag die bij het paardentuig hoorden.
Evelein herkent in enkele leerresten een soort onderzadel waarop een groter leren
stuk is vastgemaakt die dan weer met een lederen band om de buik van het paard is
geslagen. De andere stukken en stukjes leer zijn gebruikt als vulling van de helm,
riemen en teugels om de kop van het paard. Later wordt namelijk een stukje leer met
een gesp gevonden. De twee belletjes zullen ook wel bij de uitrusting van het paard
behoord hebben.
De wollen stof heeft ongetwijfeld bij de kleding van de ruiter gehoord. Maar Bos
heeft het over smalle en brede repen stof. Elders wordt geschreven dat de ruiters
stoffen kleren aan hebben op de plaats waar bijvoorbeeld de benen schuren tegen het
lijf van het paard.
Kluijtmans meldt veel later dat Bos ook een zilveren drinkbeker bezat die met een oog
aan het zadel gehangen kon worden. Dat is zeer goed mogelijk, omdat de soldaten ook
hun eigen drink- en eetgerei mee moesten nemen. Er wordt nog terloops vermeld dat de
drinkbeker gegraveerd was, we mogen dus aannemen versierd met allerlei taferelen.
Een speld, zonder armpje kwam ook bij A. Bos terecht.
Ook zou er een wijnvaatje gevonden zijn.
Het staat buiten kijf dat bij A. Bos in huis veel leerresten en ook wel stukken
geweven stof bewaard werden. Hij schrijft dat zelf aan het museum in zijn brief van 9
december 1911.
Het museum antwoordt 2 dagen later met: Vriendelijk dank voor uw mededeelingen.
Verder verwijst het museum naar het wetenschappelijk verslag van Evelein in de
Oudheidkundige Mededeelingen.
Het museum doet geen moeite om van Bos deze voorwerpen te verwerven. Ook gaat men
niet in op een groot stuk [leer]: 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?
Omdat Bos in zijn woonhuis een geheime kast had, waarin de vondsten opgeborgen zouden
zijn, is die vraag overbodig, want waarschijnlijk bevonden die zaken zich bij hem
thuis!
circa 1970 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.
[...]
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.

Paardentuig

2375

2380

Aan de hand van meerdere afbeeldingen van na circa 100 kunnen we proberen het
paardentuig reconstrueren.
Op een wordt het bit in de bek van het paard met de teugels verbonden, zonder verdere
banden op de kop. De andere afbeelding laat juist een aantal banden zien gebonden
over de kop van het paard.
Een echt zadel bestond nog niet, en stijgbeugels al helemaal niet. Wel zien we een
zeer brede band vanaf de borst van het paard naar achter lopen; vooraan is zelfs een
knopje of belletje te zien.
De brede borstband zal wel verbonden zijn met een zadelkleed, maar op de afbeeldingen
is deze niet te zien.
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De reconstructie
2385

2390

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de equites stablesiani een soort zware
cavalerie in het Romeinse leger vormden. Of onze officier tot de zesde afdeling
behoorde, zoals in de helm gegrift is, zullen we wel nooit weten. Deze wordt nergens
genoemd, maar wel andere, tweede en derde.
We vinden daar ook dat de uitrusting kon bestaan aan een boog met pijlen, dolk en
speer; dit was dan een afdeling waarin zich boogschutters bevonden.
Wapenen en uitrusting
pugio=dolk en
vagina=schede van de dolk

2395
hasta=speer
2400

2405
wolresten (algemeen)
2410
leervondsten (algemeen)
2415

2420

2425

mantel
fibula=mantelspeld

2430
draagzak voor de helm?

2435

2440

wangklep van de helm
sierkam op de helm

2445
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vondsten in de Helenaveense Peel
een stuk van een leeren dolkscheede met bijbehoorend
zilveren beslagstuk
[Volgens het kasboek ontving Slaats f26 voor het
vergulde strookje zilver én - verrassend - voor een
schoen die hij ook nog bleek te bezitten.]
Laat ik U nog mogen zeggen, dat er nog eenige stukjes
hout werden gevonden; zouden deze van een speer
afkomstig kunnen zijn?
Omtrent de bewapening kon worden vastgesteld, dat deze
vermoedelijk had bestaan uit een speer of lans, een
boog en een zwaard.
Er moet toen tijdens het graven een heleboel verloren
zijn geraakt. Z'n vader heeft nog ooit een stuk van de
lans gehad, die door de turfstekers in stukken was
gestoken.
reepjes wollen stof; meerdere andere stukken leer, al
dan niet verbonden met stukken wol.
waarschijnlijk resten van een schabrak, en enkele
reepjes wollen stof, die tot de kleding van den
krijgsman hebben behoord.
Van de overige leervondsten laat zich omtrent de groote
stukken weinig naders zeggen, evenmin als wij dat
kunnen van de losse reepjes wollen stof. Vermoedelijk
hebben wij bij de groote stukken leer de resten van een
schabrak. Daaronder is n.l. een vierkant stuk leer met
een omzooming, waarin gaatjes zijn geboord, zoodat een
tweede stuk daaraan schijnt vastgenaaid te zijn
geweest. In het midden is een gat gesneden, waardoor de
riem van den stijgbeugel of de buikriem getrokken kan
zijn.
een stuk van een leeren dolkscheede met bijbehoorend
zilveren beslagstuk
Van brons zijn het klokje, de spoor en fibula. De
laatste is van het z.gen. handboogtype en komt in
dateering met de munten overeen.
een bronzen fibula, een dito spoor en klokje,
De helm was erg beschadigd door de slagen tóén!
3 februari 2004 Where have you heard/read that the
coins and the 'purse' were found several meters apart
from the helmet? That would be really puzzling, because
the leather 'purse' is in reality the carrying bag for
the helmet! In 1996, Carol van Driel asked me about
that possibility and I had a replica cloth bag made. My
replica helmet fitted neatly inside (cheeks and
neckguard folded, of course!)
[Volgens de overlevering zou de echtgenote van
Smolenaars thuis verder schoon gemaakt hebben, en had
ze paardenhaar verwijderd. Dat paardenhaar zou in de
helm gezeten kunnen hebben als stootkussen of aan de
bovenkant gemonteerd als sierkam.]
What Smolenaars' nephew told Carol is that the helmet
was 'full of hair' when discovered. That hair, most
probably, was only the decomposed felt inner lining.
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schoeisel
2450

2455

zadel
tabete=dekkleed
frenum=bit in de bek

2460
habena=teugels
2465

2470

borstband
belletjes

2475

drinkgerei

2480
wijnvaatje
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2490

undones=wollen sokken
calcar=ruiterspoor

2495

2500

caliga=laars
muntvoorrad

2505

2510
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[Volgens het kasboek ontving Slaats f26 voor het
vergulde strookje zilver én - verrassend - voor een
schoen die hij ook nog bleek te bezitten.]
Remains of four shoes are deposited at the Leiden
Museum There are a pair of fairly closed shoes and two
isolated right shoes, seemingly of a bigger size, and
belonging to the open 'campagus' tipe. One of the last
one had the spur attached when it was recovered.
Ze vonden er nog een paardenbit in en een koperen
ringetje en toen ze uitgezocht waren [...]
Leo Kluijtmans heeft na de grote veenbrand van 1959 in
het volgende jaar een paardenbit gevonden dat nu in het
bezit is van zijn zoon.
Waarschijnlijk net als bit wel aanwezig als reepjes
leer of gevlochten touw. Wellicht heeft de latere
vondst van Smolenaars wel betrekking op een deel van
het paardentuig: wel vond ik nog op eenige Meters
afstand eenige lapjes leer waaraan een ringetjes met
een riempje is vastgemaakt
Het kan zijn dat enige leerresten deel uitmaakten van
de borstband. Op een afbeelding zien we een belletje
daaraan gemonteerd.
Smolenaars blijft regelmatig zoeken en op 26 maart 1914
meldt hij dat hij een bronzen belletjes zonder klepel
heeft gevonden en enige reepjes stof.
Kluijtmans:
Een zilveren beker is ook nog gevonden, voorzien van
een haakje om hem aan het getuig te hangen. Dit moet
nog ergens particulier aanwezig zijn in een jachtslot
in Loosdrecht dat toebehoord heeft aan de toenmalige
directie van de Mij Helenaveen.
Een jaar later, toen men de laatste 'bank' langs de
hoogte afgroef, vond men nog een mooi klein wijnvaatje, met een paar liter inhoud, de rest van de
totaal vertroebelde wijn zat er nog in. Het vaatje is
naderhand wél zoek geraakt. Het vaatje werd bij elkaar
gehouden door tenen bandjes, en had een zilveren
kraantje, jammer dat 't verloren is gegaan.
41 munten, een vergulde helm met oorplaten, stuk van
een pijlkoker, 2 mantelspelden, een gouden spoor, een
paar stukken schoeisel, en een partij stukken leder,
waarschijnlijk door het opdelven en behandelen
verkleurd.
een bronzen fibula, een dito spoor en klokje
een grove schoen, waaraan de bronzen vergulde spoor zat
5 Een gouden spoor
Aan een groven schoen zat een bronsverguld spoor, aan
een stuk doek of leder een goedgevormde, zware
mantelhaak of fibula.
Het aantal munten bij de vondst wordt genoemd als
3+38. Op 23 juni 1910 meldt de gemeente Deurne dan ook
41 munten. In het museum zijn 37 bronzen munten
aangekomen. Er zijn er dus 4 zoek. Deze kunnen bij de
vinder Smolenaars, van Beurden, Bos, en anderen terecht
gekomen zijn. Het lijkt wel zeker dat Bos munten in
bezit had, ook wellicht van zijn eigen graverij op 20
juni.
Kluijtmans:
Ganse hopen turf werden door de drang van die
'goldrush' verkneed en vertreden; er werd door het
publiek nog veel gevonden en meegenomen, o.a. nogal wat
muntjes; de lege beurs en de geringe waarde der
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leren zak voor de munten
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stenen
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“Collectie Leo Kluijtmans”

2550

2555

2560

gevonden geldstukjes (te vergelijken met centen) wijzen
er overduidelijk op dat de Romein na zijn dood beroofd
is van zijn goudgeld.
Geheugen van Nederland:
Bij de helm zijn resten van kleding en uitrusting
gevonden, evenals 39 munten. Deze munten zijn allemaal
“folles'. De bronzen follis is in 294 na Chr. ingevoerd
tijdens de munthervorming van keizer Diocletianus. De
bij de Peelhelm gevonden munten zijn geslagen tussen
315 en 319 na Chr. onder keizer Constantijn. Eén van de
munten is geslagen in Siscia (Sisak, Kroatië), de
andere munten zijn geslagen in Rome en Trier.
26 oktober 2010 telefonisch gesprek met Arent Pol van
het geldmuseum in Utrecht
De vondst van Deurne is opgenomen onder nummer 1041312
in NUMIS, maar wordt niet goed weergegeven. De twee
ontbrekende munten zouden best in de collectie
opgenomen zijn, maar dat zal moeilijk met zekerheid te
zeggen zijn. Het kan zijn dat Evelein twee munten nog
aan het onderzoeken was toen hij van baan veranderde en
de twee munten meenam voor verder onderzoek.
3 februari 2004 Where have you heard/read that the
coins and the 'purse' were found several meters apart
from the helmet? That would be really puzzling, because
the leather 'purse' is in reality the carrying bag for
the helmet! In 1996, Carol van Driel asked me about
that possibility and I had a replica cloth bag made. My
replica helmet fitted neatly inside (cheeks and
neckguard folded, of course!)
De stenen heeft-ie nadien aan de heemkundevereniging
van Helden gegeven en liggen nou ergens op zolder.
In het boekje WITTE MAGIE zijn foto's opgenomen van
voorwerpen die óf Kluijtmans gevonden heeft in het veen
die hij gekopieerd heeft van de voorwerpen in het
museum:
De Wonderbare Steen, Bronzen munt van keizer
Constantijn, Bronzen ringetje van de helm, Dé pijlpunt,
3 pijlpunten, een bewerkt stenen mes van de
Neanderthalers, (vier) Stenen knotsen en slingerstenen,
die na de brand van 1959 bij de vindplaats gevonden
zijn.
2 maart 1968 Verder heeft hij een molensteentje
gevonden, zoals de Romeinen gebruikten om uit de hand
te malen. Hij vond ook vijf kleine uit vuursteen
gehouwen scherpe pijlpunten en 'n bronzen ringetje.
[...] Twee stenen knotsen heb ik op nog geen meter van
zijn graf teruggevonden.

sphendonetai=slingers en
slingerstenen, knotsen
2565

inscriptie STABLES te zien op de webpagina van het museum
http://img.rmo.nl/imageproxy/proxy.aspx?
server=62.221.199.226&port=5297&filename=\016440.jpg
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Waar bevinden zich de onderdelen van de officier-uitrusting?
2570

2575

2580

2585

In eerste instantie was de auteur van deze studie geïnteresseerd in de ontbrekende
wangklep. Het zou toch wel zeer onwaarschijnlijk zijn dat juist een deel van de helm
ontbreekt, terwijl er nog zoveel anders gevonden is. Evelein beschrijft zelfs hoe de
wangkleppen en de nekbeschermer aan de helm bevestigd moeten zijn geweest.
Neen, de wangklep moet zich gewoon tussen alle gevonden delen bevonden hebben.
Allengs - tijdens het onderzoek - werd duidelijk dat er nog veel voorwerpen zijn
gevonden die praktisch allemaal in de omgeving van Helenaveen moeten zijn gebleven;
uit de toch wel goed bewaarde correspondentie van het museum blijkt dat men een
arbeider hierover heeft aangeschreven, die daarop een zilveren stripje en een schoen
in Leiden kwam afleveren.
Bos kreeg, zoals hij zelf expliciet schrijft, ook iets aangeboden. Dit zal hij
ongetwijfeld voor enkele guldens hebben gekocht en bij zijn verzameling hebben
gevoegd. Ook Smolenaars vindt nog iets, wat hij gratis aan het museum wil afstaan.
Vanaf het allereerste begin was Adrianus Bos dus een afnemer van voorwerpen. Tot zijn
uiterste spijt waarschijnlijk is alles gevonden op het gebied van een concurrerend
bedrijf. De afstand vanaf zijn privéwoning tot de vindplaats was echter niet meer dan
1 tot 2 km; hij zelf had de zeggenschap over het allergrootste deel van de grond in
Helenaveen en de aangrenzende Limburgse dorpen.

Landmeter, oudheidkundige van Beurden
2590
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Van Beurden die op verzoek van het museum de vondst wat uitgebreider beschrijft, was
in kleine kring berucht omdat hij wel oudheidkundige vondsten leende, maar niet terug
bracht. Na zijn dood in het midden van de dertiger jaren werd een groot deel van zijn
nalatenschap, in het bijzonder vele kunstboeken en afgeknipte zegels, in Tilburg op
een openbare veiling in meerdere honderden kavels verkocht. Daarbij zaten echter niet
de persoonlijke voorwerpen die van Beurden bezeten moet hebben. Als van Beurden bij
zijn bezoek aan Smolenaars iets meegenomen of meegekregen heeft, bijvoorbeeld een
munt, dan zou dat in zijn nalatenschap in zijn huis in Amersfoort te vinden geweest
moeten zijn.
De negen kinderen – die de achternaam van Schoonhoven van Beurden dragen – hebben
echter totaal geen kennis van dit facet van het leven van hun grootvader en
overgrootvader. Er zijn ook maar twee foto's van van Beurden bij de auteur bekend,
hoewel hij in zijn leven talloze keren op de foto heeft gestaan.
In zijn eigenhandige getypte levensbeschrijving wordt geen woord gerept over zijn
betrokkenheid bij de Peelhelm, en ook in zijn geschiften van na de vondst is hierover
geen vermelding te vinden. Alleen de enkele kranten- en tijdschriftartikelen over de
helm, waaronder zijn naam prijkt, geven aan op welke manier hij erbij betrokken is
geweest.
Dat van Beurden toen al berucht was blijkt uit verschillende artikelen. Het bezoek
van van Beurden aan Smolenaars op zaterdag 19 juni 1910 verliep rimpelloos, maar
Smolenaars wordt dan klaarblijkelijk door iemand gewaarschuwd, zoals blijkt uit een
rechtszaak-verslag in de Roermondenaar, waaruit ik alleen de typering overneem:
[...] als hij zekeren Roermondschen landmeter tot helper neemt, want dat moet een
geleerd oudheidkundige zijn, maar die kwam toen op de koffie, toen hij naar de
gevonden voorwerpen kwam kijken, want die had met den vinder nog een karwei onder
de voeten, omdat hij zoo goed bij de hand is om erfenissen te regelen en daarvoor
al vooruit voor onkosten honderd francs laat betalen en dan niets meer van zich
laat hooren, want zoo denkt hij zeker, van de domme menschen is het nog te halen,
maar hij was gauw de deur uit en zal wel niet meer terugkomen en de erfenis zal
wel zuur worden van het lange liggen.
Wellicht door deze wel zeer duidelijke waarschuwing voor van Beurden zal Smolenaars
meer op de burgemeester van Meijel vertrouwd hebben en op de wel zeer bekende
directeur van de N.V. Maatschappij Helenaveen.
De zaak loopt overigens uit op vrijspraak van de beklaagde:
26 januari 1911 Persdelict.
Voor de Rechtbank alhier had Dinsdag de uitspraak plaats van L. R., uitgever van
De Roermondenaar of Limburgs Belang beklaagd wegens smaadschrift tegen ?
beleediging van den heer A. F. van Beurden, alhier.
De rechtbank sprak bekl. vrij.
De eisch van den substituut-officier, die het ten laste gelegde wettig en
overtuigend bewezen achtte, was een geldboete van f50 te vervangen door 20 dagen
hechtenis.
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Directeur Bos
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Tijdens het onderzoek werd het de auteur steeds duidelijker dat de directeur van de
N.V. Maatschappij Helenaveen interesse had in de vondsten en er ook actief aan
meedeed. Vondsten werden – wellicht ongevraagd – aan hem te koop aangeboden.
Wij mogen gevoeglijk aannemen dat het merendeel der vondsten bij hem terecht is
gekomen. Zijn tamelijk plotselinge dood begin 1931 leverde ongetwijfeld veel
problemen op voor zijn enige erfgenaam en schoonzus. Zij moest de hele villa
leegmaken en heeft onbelangrijk lijkende papieren ter plaatse verbrand, zo wordt
gezegd, en de rest meegenomen, dus ook de inhoud van de geheime bergplaats. Deze
geheime bergplaats in de GENA-villa bestaat niet meer; er is dan ook geen vaste trap
meer tussen de eerste verdieping en de zolder. Want onder die trap was een kast
gebouwd die alleen vanuit een andere kast in een van de slaapkamers te bereiken was.
Eigenaardig is dat van Bos, net als van van Beurden, zo goed als geen foto's bekend
zijn in Helenaveen. Met het leeghalen van de directeurswoning is de hele geschiedenis
van deze vrijgezel in het dorp verloren gegaan. Bos had een groot stuk grond
aangekocht op de Belgenhoek om daar na zijn pensionering te gaan wonen. Verre nazaten
van zijn schoonzus bezitten dat nog steeds.
Onderzoek naar de laatste maanden van het leven van A. Bos levert geen echte
verrassingen op. Hij werd geacht als directeur aandelen en andere waardepapieren te
ondertekenen en dan naar de eigenaar of vertegenwoordiger - zoals een notaris ondertekend terug te sturen. Deze stukken werden echter niet geretourneerd, zodat na
enige tijd men een briefje schreef met de vraag wanneer de waardepapieren
geretourneerd zouden worden. Wellicht heeft Bos een beroerte o.i.d. gehad en kon hij
zijn functie niet meer naar behoren waarnemen. Feit is wel dat hij zijn nalatenschap
niet netjes heeft kunnen regelen. Wel heeft zijn schoonzus een graf gekocht voor 100
jaar op een bekende begraafplaats in Arnhem, waar hij tot tenminste 2030 begraven zal
blijven.
We gaan hieronder nog zeer uitgebreid op haar mogelijke rol in.

Andere afnemers van antiquiteiten
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Vanaf de oudheid zelf al werden antieke voorwerpen verzameld. Vanaf 1800 komt dat in
ons gebied in een stroomversnelling. Verzamelaars kopen alles op, zonder fatsoenlijke
notering van datum en vindplaats. Half 19-de eeuw wordt in Deurne een kerkhof met
urnen ontdekt, van voor de Romeinse tijd. Dit lag waarschijnlijk buiten het 'wilde'
veengebied.
In het veen rond Helenaveen zijn volgens A. Bos en een krantenartikel zo goed als
geen oude voorwerpen gevonden. Het betreft dan de periode 1853 tot 1910. Bos noemt
echter wel wat voorwerpen, zonder te vermelden van het wanneer en waar.
Een belangrijke verzamelaar in Roermond was een notaris van Franse afkomst. Na zijn
dood heeft men in 3 veilingen geprobeerd de voorwerpen te verkopen; dat was blijkbaar
niet zo gemakkelijk.
De verzamelaars waren wel goed op de hoogte, mogen we aannemen. De zeer bekende
familie rond Jan Six, over ruim 10 generaties, heeft systematisch zaken aangekocht,
waaronder ook veel Romeinse voorwerpen.
In het stroomgebied van de Maas kwamen talrijke grote en kleine objecten tevoorschijn
die soms wel, soms niet beschreven en bewaard zijn gebleven. Het Rijksmuseum van
Oudheden heeft veel voorwerpen verworven en zijn nu – gelukkig – te bezichtigen.
Een andere bekende verzamelaar was Gerard Marius Kam die eind negentiende eeuw van
Rotterdam naar Nijmegen verhuist en zich gaat toeleggen op vondsten van Romeinse
oorsprong die in die omgeving genoeg gevonden werden. Zijn verzameling is nu te zien
in museum het Valkhof in Nijmegen.
Weer een andere verzamelaar in de tijd van de vondst in Helenaveen was van Sypesteyn,
die zijn nieuw gebouwd kasteel moest vullen met oude voorwerpen. Deze van Sypesteyn
was zeker op de hoogte van de gebeurtenissen in de Peel, en hij heeft van Beurden
gekend.

Vondsten in het veen
2690

De auteur heeft een uitgebreid onderzoek in de kranten vanaf 1800 gedaan naar
vondsten in het veen, de Peel maar ook in Drenthe e.d. Daar zijn wel wat vondsten
gedaan, zoals een kilometers-lange houten brug boven het veen, enkele veenlijken, een
paard en restanten van een walvis. Voor het onderzoek naar de vondst in Helenaveen
heeft het echter niet veel bijgedragen.
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De enige erfgenaam van Adrianus Bos was zijn schoonzus: zij erft een kapitaal aan
aandelen, e.d. van haar beide zwagers en haar eigen echtgenoot. Een dochter van haar
komt als kind al regelmatig in Helenaveen. Moeder en dochter maken de villa leeg in
1931 en vernietigen (verbranden) alle onbelangrijke papieren. Ongetwijfeld nemen zij
wel de Romeinse voorwerpen mee. De villa blijft dan onbewoond en wordt later enige
jaren als jeugdherberg gebruikt. De dochter woont (tot haar dood in de jaren 80) in
Hilversum, vlak bij Loosdrecht. Zij en vooral haar moeder hebben nog lang een
belangrijke invloed gehad op de gang van zaken van de Maatschappij Helenaveen; moeder
had dan ook meer dan 50% van de aandelen, en was daarmee "schat"rijk.
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In Nederlandse verzamelingen is tot op heden van dit zilverwerk maar weinig
aanwezig; in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden alleen een zilveren schaal met
een reliëf, een klein schaaltje met graveerwerk dat uit Nijmegen afkomstig is en een
zilveren steelpan. Dit laatste stuk is in 1806 te Beek bij Nijmegen gevonden,
tegelijk met twee andere stukken, die men in het museum-Kam vindt. In het museum van
de Allard Piersonstichting te Amsterdam zijn dan nog een onversierde zilveren beker
in kantharos-vorm, die te Kastel bij Mainz is gevonden, en een klein bekertje met
gegraveerd bladornament, vroeg-hellenistisch, dat uit Egypte komt.
Bovenstaand stukje uit een krantenartikel over de kantharos van Stevensweert werd
geschreven als de juridische strijd over de kantharos begint te ontbranden. Het geeft
aan dat zilveren voorwerpen, zeker mooi bewerkte, uiterst, je kunt wel zeggen
extreem, zeldzaam en kostbaar waren, zowel in de Romeinse tijd als tegenwoordig. Veel
zilveren en gouden voorwerpen zullen wel omgesmolten zijn, zodat er nog minder
overgebleven zijn. De auteur schat dat het aantal topstukken in Nederland, België,
Luxemburg en in het gebied westelijk van de Rijn, minder dan vijf-en-twintig
bedraagt. Daaronder de Peelhelm uit Helenaveen en de kantharos van Stevensweert.
Terwijl de vondst van de Peelhelm eigenlijk zeer goed gedocumenteerd is, zijn de
omstandigheden rond de vondst van de kantharos in nevelen gehuld.
De kantharos zou in de grind-opgravingen, een maal gespecificeerd als een hoop grind
op de Koeweide in Stevensweert zijn gevonden:
De beker werd in 1942 door de Stevensweertenaar J. Bongers gevonden op een hoop
grind gelegen op een terrein op de Koeweide te Stevensweert [;] het waren twee in
elkaar passende delen die geheel overklonterd waren door klei. Deze had zich als
een huls op de buitenwand vastgezet. Hier en daar was deze huls afgebrokkeld en
werd de blinkende ondergrond zichtbaar.
De - jarenlang aandurende - verwikkelingen om de juridische aspecten van het eigendom
van de kantharos werden in de jaren vijftig uitgebreid beschreven in de kranten.
Maar men ging en gaat er klakkeloos van uit dat de drinkbeker bijna twee millennia
ergens in het grind verborgen ligt en dat hij dan zo goed als onbeschadigd gevonden
kan worden.
Naar de mening van de auteur is de volledige officier-uitrusting in de Helenaveense
Peel ondergestopt en heeft er zich een één-meter hoge veenlaag overheen gevormd.
Niet-edele metalen vergaan in de loop van de tijd in het veen, maar zilver overleeft
dit verblijf in de grond.
Als de drinkbeker in de Romeinse tijd ergens langs de Maas is verloren of, zoals bij
de officier-uitrusting, opzettelijk in het grind is terecht gekomen, dan zou zo'n
toch wel teer voorwerp al na één seizoen zijn kapot gedrukt, of bij overstromingen
stroomafwaarts meegevoerd zijn, maar het lijkt onmogelijk dat de beker de tand des
tijds zo goed overleefd kan hebben.
De datering van de kantharos is in de berichten elke keer verschillend, maar volgens
de informatie van het museum de Valkhof vervaardigd rond het begin van de
jaartelling. Een dergelijk kunststuk zal ook in de Romeinse tijd wel met zorg zijn
behandeld en over generaties zijn doorgegeven.
Terwijl de Peelhelm 360 g zilver bevat, bevat de kantharos 442 g, aanzienlijk meer
dus, en alleen daarom van grote waarde voor de bezitter. Deze 442 g geldt voor de
beker zonder oren, mét twee oren zal die ongeveer 580 g gewogen hebben.
Over het waarom van het verstoppen van de officier-uitrusting kunnen we alleen maar
gissen, wellicht ging een hoog officier met pensioen of vonden de nabestaanden na de
dood van een officier het nodig om zijn volledige leger-uitrusting dan maar te
begraven, je mag aannemen uit piëteit voor de overledene.
En nu komen de twee voorwerpen samen. Zou de kantharos behoord kunnen hebben tot de
officier-uitrusting en dat de beker na de vondst op de een of andere manier in de
uiterwaarden van de Maas terecht is gekomen? Of dat de zogenaamde vinder op een
andere - duistere - manier in het bezit ervan is gekomen?
Er zijn wel andere eigenaardige overeenkomsten, zoals de naam op de kantharos, die
Marcus Titinius zou luiden. Deze Marcus Titinius zou uit de annalen van de
geschiedenis zelfs bekend zijn, maar dan wel ongeveer 100 voor Christus...
Of van dezelfde piëteit ook sprake is geweest na de dood van directeur A. Bos van de
N.V. Maatschappij Helenaveen in maart 1931, is niet zo zeker.
Wel zeker is dat het enige nog rechtstreekse familielid zijn enige schoonzus was,
Cornelia Elisabeth Alida [Bos-] van Gilse van der Pals en haar kinderen.
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Uit de gebeurtenissen voor de dood van haar man en andere schoonbroer, en na de dood
van Adrianus Bos, dringt een onderneming-volle dame naar voren. En omdat haar man was
overleden, kon ze zonder ruggespraak belangrijke beslissingen nemen, ook financiële.
Zo leende ze aan de Maatschappij Helenaveen geld in de moeilijke tijd van de dertiger
jaren.
De schoonzus wordt na de dood van haar zwager met een groot probleem opgezadeld:
naast de papieren die betrekking hebben op haar zwager en de vennootschap, komt ze in
bezit van de volledige inventaris van een gigantisch groot huis, annex kantoor. De
GENA-villa behoort aan de N.V. Maatschappij Helenaveen, die snel na de dood van de
directeur een nieuwe directeur moet aanstellen, Lambrechtsen geheten, die om meerdere
redenen niet in Helenaveen wil wonen. De Raad van Commissarissen staat hem dan ook
toe om in Beek en Donk te blijven wonen.
Waarschijnlijk wil van Gilse van der Pals haar eigen woning, Neuhuyskade 8 te 'sGravenhage, niet vullen met de inventaris van haar zwager en vernietigt ze
eigenhandig papierwerk en zal het meubilair e.d. op een andere manier van de hand
gedaan hebben.
Het leeghalen van de GENA-villa zal schoonzus niet alleen gedaan hebben, bijna zeker
werd het werk door haar dochter Johanna [=Annie] Bos en haar man Rutger Wessel Carel
Baron van Boetzelaer gedaan. De inventaris kan ook (al dan niet gedeeltelijk) terecht
zijn gekomen bij J. Baronesse van Boetzelaer-Bos, wonende Jacobus Pennweg 14 te
Hilversum. Deze waren getrouwd in 1927. En een zoon, Cor Bos, zal ook wel geholpen
hebben. Deze Cor Bos woonde in Zeist, en ook daar kunnen spullen uit de erfenis van
Adrianus Bos terecht gekomen zijn.
Voor de volledigheid nog het volgende: een derde kind, Chris, van Jan Bos en Cornelia
van Gilse van der Pals was als jongeman al eind 1924 overleden.
Resumerend: De nabestaanden van Adrianus Bos moesten de “huur”woning GENA-villa
waarschijnlijk binnen enkele maanden na de dood ontruimen. Diens schoonzus zal met
haar twee kinderen en een schoonzoon dat wel hebben gedaan of laten doen onder het
toezicht van de schoonzus en haar kinderen.
Toen ook moeten zij de Romeinse voorwerpen, waarover Jootje van de Bovenkamp melding
heeft gemaakt aan Leo Kluijtmans, zijn tegengekomen en hebben moeten beslissen wat er
mee moest gebeuren.
15 januari 1926 DE WATERSNOOD 1926.
De strenge vorst komt de ellende vergrooten. [...]
Een kijkje om Roermond. - “Wijs me de plaats, waar ik gezaaid heb.” - Wel een treurig
beeld.
Uit Stevensweert (bij Roermond) schrijft men aan de Limb. Koer.:
Na vijf, zes dagen den zondvloed door zolder- of dakraam aanschouwd te hebben, konden
de meeste getroffenen verleden Donderdag Noé's Ark verlaten, om eens te kijken, wat
Neêrland's vriend, maar Neêrland's vijand tevens, hun achtergelaten had.
Treurig schouwspel!
De grintweg van nabij de Oude Maasbrug tot bijna aan het dorp één ruïne. 't Is of
honderden bommen en granaten den weg omgewoeld hebben. Overal gaten en kolken. En
loopgraven langs de huizen; de fundamenten van vele huizen blootgelegd, sommige
huizen "doorluchtig" gemaakt, vóór kijkt men er in, achter er weer uit, door de muren
heen.
Boomen omgespoeld of weggesleurd, vette bouw- en weilanden — gansche vlakten ver —
vervormd tot grintvelden; bieten- en aardappelkuilen leeggespoeld en gevuld met zware
steenen, — steenen voor brood — heggen en plantsoenen weggerukt of platgedrukt,
verzwaard met centenaars grint; prikkeldraad-omheiningen weggesleurd of slingerend
her en der over wegen, door straten, om huizen, zoodat zelfs de voetganger voor hij
zijn oog links of rechts laat gaan, eerst moet toekijken, waar zijn voet veilig
neerkomt; de electrische kabels over lange afstanden blootgespoeld, balanceerend
tusschen lucht en water, overwinnend den harden strijd tegen water en wind; een half
dozijn bovennetspalen overhellend of hangend naar de zijde vanwaar de woesteling
aanrukte.
En de huizen van binnen vuil, vies, besmeurd de vloeren en wanden en meubels.
Stoelen, tafels, kasten in wilde wanorde op en over elkaar. Het behang verscheurd en
verfomfaaid.
Kachels en fornuizen in één lange, bange week niet vergrijsd, maar schaamrood. En
daaromheen in keuken en kamer, gas- en modderfonteintjes oppruttelend, opborrelend,
opspuitend langs plank- en tegelnaad; en een luchtje, een luchtje of traan- en
stinkbommen geworpen zijn.
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Haast overal gaten in den wand, die schuur of stal scheidt van de woonvertrekken,
gaten, waardoor het vee, zelfs paarden in den eersten nood binnen de woningen gehaald
werden, om het vandaar uit op kelderkamers, of op zolder, of naar buiten te kunnen
redden.
Een blik in de tuinen. Zijn dat de tuinen? Die kiezel- en modderhoopen daar? En dan
de heggen en hagen in 't veld? 't Lijken wel reuzenbietenkuilen en enkel gedekt met
stroo, waardoor hier en daar een roode of gele Eckendorfer heenschemert. Zelfs de
kippen — de cadavers wel te verstaan — ontbreken niet op den top. En die steen- en
moddertuinen staan leeg. De bessenstruiken zijn weggerukt.
Kruiwagens, landrollen, paardenkarren, sleden, boomstammen, hekken en deuren, strooen houtmijten, enz. enz. weggesleurd of verspreid over modderige weidevelden en
drassige bouwlanden. En de toekomstige oogst? Wijs me de plaats, waar ik gezaaid heb.
En de schuren? Dichte wasem-wolken stijgen reeds naar boven. Twee, drie, vier ellen
hoog is het kostbare en kostelijke hooi één gele mestmassa geworden, die roept en
dringt om naar buiten gebracht te worden, om niet meer te bederven en om erger te
voorkomen. Er zijn reeds graantassen, waarop men geen hand meer kan leggen, zoo heet.
En nu nog een blik in de verte. Grijnzend gapen ze daar nog de twee dijkopeningen op
Danissen en de Braken, die de loeiende golven uit de Oude Maas — want de Oude Maas
speelt ons den baas — rechtstreeks naar Bilt en Eiland zonden en verder door naar den
Brand.
En de dijk langs Bilt en Eiland? Zoek hem voor een groot gedeelte in de tuinen en
boomgaarden der nabije woningen. Met bewondering hebben wij den machtigen reuzen
arbeid aangestaard, die hier van 2 op 3 Januari verricht is, — werkelijk reuzen
arbeid op Bilt en Nieuwe Maasdijk. Waren die gedeelten bezweken, dan ware de ramp
niet te overzien geweest. Honderden menschen kwamen Zondag een kijkje nemen, allen
voetgangers. Want auto's, rijtuigen, motorfietsen en zelfs gewone fietsen konden niet
verder komen dan even over de brug. Alle belangstellenden waren zeer onder den indruk
en zuchten, evenals wij: "Dat zal arbeid kosten en geld!"
En de waterramp zou niet erger zijn dan de stormramp?
20 mei 1931 Bestuursvergadering gehouden op Woensdag 20 Mei 1931 10 uur v.m. in het
Jaarbeursgebouw te Utrecht
Aanwezig de Heeren Dr. J.A. Carp, H.C.A. Henny, P. Vos en C. Bos, alsmede de
Directeur, de Heer C.J. Lambrechtsen.
De Voorzitter, Dr. J.A. Carp, opent de vergadering en verzoekt den Secretaris te
notulen voor te lezen. Deze worden onveranderd goedgekeurd.
Hierna verzoekt de Heer Henny ontslagen te worden van het Secretariaat. Bij
acclamatie wordt besloten den Heer Bos daarmee te belasten. Deze wenscht zich
hieromtrent nog over te beraden.
De begrooting wordt [...]
De Directeur brengt verslag uit over de turfgraverij en de regeling der schuld met de
Erven van den Heer A. Bos. De aflossing der f20.00.- zal nog later worden besproken.
Er wordt besloten [...]
De Directeur stelt voor den pastoor een bloemstuk te zenden namens de Maatschappij
ter gelegenheid van zijn Jubileum, waarmede de vergadering instemt. [...]
De Voorzitter brengt de overschrijving der aandeelen ter sprake in zake den boedel
van wijlen den Heer A. Bos. Deze zullen rechtstreeks worden overgeschreven vanuit den
boedel op naam van de nieuwe gerechtigden. [...]
31 oktober 1941 [...] Te Linne en ook te Roermond vindt men onder een dekking van
enkele meters klei en zand, de kiezel soms tot een diepte van 15 à 16 M. Af en toe
treft men voorhistorische vondsten aan in deze kiezellagen, o.a. mammouthtanden en
hertegeweien enz., die uit wetenschappelijk oogpunt waarde hebben.
Behalve te Roermond is ook te Stevensweert een particuliere maatschappij begonnen met
de kiezelwinning. Al deze werken geven vele handen werk.
18 mei 1943? Eeuwenoud schip gevonden
Precies op de grens van de drie Limburgse Maasdorpen Stevensweert, Wessem en Thorn en
vlak bij de vindplaats van de beroemde kantharos van Stevensweert heeft een Nijmeegse
baggerfirma de resten van een eeuwenoud schip naar boven gebracht. Onder een 8 meter
dikke laag van grint en klei heeft dit 17e eeuwse vaartuigje 250 jaar lang in de
uitwaarden van de Maas geconserveerd gezeten.
In de deels verkoolde spanten, binten en planken zaten nog de houten maar ook zeer
zware met de hand gesmede spijkers. Minder beschadigd door de baggermachine waren de
ijzeren resten: een oud scheepskacheltje, een schop, hoefijzer enz. Zo werd ook het
anker bovengehaald en dit bood het enige houvast voor de datering. Boven het
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huisteken van de smid stond het jaartal 1659. Uit de afmetingen van het anker leidde
men weer de grootte van het schip af, een 60 tonner van 18 bij 5 meter.
Het hoefijzer en de boven-gebaggerde resten van een paard wijzen op een ongeluk. De
eigenaar heeft geen tijd gehad zijn trekdier te redden. Ook het feit dat de resten
meer dan 8 meter diep zaten wijst daarop. Bij storm of overstroming is het vaartuig,
gezonken. De Maas heeft dit 17e eeuwse schippersdrama met kiezel toegedekt, daarna de
bedding verlegd en over het graf van grint is toen een tweede laag klei geschoven.
16 oktober 1951 Geest en Leven
Leo Brom, de edelsmid, gaf in de Mededelingen der Koninklijke Akademie een
vlugschrift uit over de kantharos van Stevensweert.
Een kantharos in een soort coupe of beker met slanke, omhooggaande oren, bevestigd op
een kleine voet. De kantharos in kwestie werd in 1942, dus tijdens de bezetting,
gevonden te Stevensweert op ongeveer achttien kilometer van Roermond in de diepe
grindbanken van de Maas. De vinder zag in het met leem overdekte en grauw roestige
voorwerp niet veel bijzonders. Hij schonk het aan een particulier liefhebber van
oudheden, die het onopgemerkt, dus veilig bewaarde zonder precies te vermoeden, wat
het was. In 1949 liet hij de stof, waaruit de beker gemaakt was, deskundig toetsen.
Het bleek zilver, te zijn. Nu is er niet veel antiek zilver In Nederland, dat antiek
is in de klassieke zin van het woord. Om die reden, maar ook om de voorstellingen op
de buitencoupe, bleek het een zeldzaam stuk. Bovendien bezat het een opschrift, een
gewichtsaanduiding van het stel, waartoe de beker behoorde, verder een smeekbede tot
Zeus om regen en eindelijk een naamaanduiding van Marcus Titinius, die uit de
geschiedenis bekend is, want in 104 voor Christus werd hij, officier in Romeinse
dienst op Sicilië, aldaar in de tweede slavenoorlog met een leger van zeshonderd
manschappen verslagen.
Zo is het fraaie stuk, dat vervaardigd werd door een geoefend en bekwaam kunstenaar,
gelijktijdig een belangwekkend stuk in archaeologisch en historisch opzicht en een
stuk, dat als het ware mensentaal kon gaan spreken, toen het onderzocht werd.
30 augustus 1952 DE KANTHAROS van Stevensweert
Grote belangstelling in het buitenland
Over de in 1942 te Stevensweert uit de Maas opgebaggerde kantharos, het zilveren vat
van hellenistische oorsprong, dat door zijn vinder werd overgedaan aan een Limburgse
liefhebber van oudheden en curiositeiten en in Februari 1950 weer in andere handen
overging, hebben wij het vorig jaar uitvoerig bericht gegeven. Zoals men weet heeft
de Utrechtse edelsmid Leo H. M. Brom het zeldzame stuk laten bewonderen door de
afdeling letteren van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en zijn
verhandeling is opgenomen in de Mededelingen der Akademie (nieuwe reeks, deel 14,
no. 7). Voorzien van fraaie afbeeldingen is hiervan bij Martinus Nijhoff in dit jaar
ook een Engelse vertaling verschenen, in een beperkte en genummerde oplage.
Vele archeologen en kenners der oudheid hebben zich voor de merkwaardige en fraaie
kantharos geïnteresseerd. Men zal niet zo vreemd tegenover dit kunstwerk staan als
men de ziloerschat in de Bibliothèque Nationale te Parijs kent, die van Hildesheim,
welke te Berlijn is te zien en vooral niet, wanneer men het museum van Napels heeft
bezocht, waar o.a. geëxposeerd is dat in December 1930 in het vermaarde huis van
Menander te Pompeji is gevonden. Men ziet te Napels bijvoorbeeld een schitterend
bewerkte coupe uit Pergamon, tweede eeuw vóór Christus, gedecoreerd in reliëf met
tritons, die tegen zeemonsters vechten. Prachtig is ook de toiletspiegel met de
reliëfbeeltenis van Artemis. Uit het huis van Menander zijn 115 stuks gekomen, een
heel "minuterium mensae", drink- en eetgerei, tot taartenschotels toe.
Verschillende dateringen
Dit vermindert echter niet de waarde van het voortbrengsel van antieke
zilversmeedkunst, dat thans aan het Nederlandse bezit is toegevoegd, integendeel, het
is heel bijzonder dat zo'n stuk in de voormalige Romeinse kolonie wordt gevonden. Men
zal de zeldzaamheid grif erkennen en de schoonheid van het modelé der ornamentiek,
vooral van de mythologische koppen in hoogreliëf. In Nederlandse verzamelingen is tot
op heden van dit zilverwerk maar weinig aanwezig; in het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden alleen een zilveren schaal met een reliëf, een klein schaaltje met graveerwerk
dat uit Nijmegen afkomstig is en een zilveren steelpan. Dit laatste stuk is in 1806
te Beek bij Nijmegen gevonden, tegelijk met twee andere stukken, die men in het
museum-Kam vindt. In het museum van de Allard Piersonstichting te Amsterdam zijn dan
nog een onversierde zilveren beker in kantharos-vorm, die te Kastel bij Mainz is
gevonden, en een klein bekertje met gegraveerd bladornament, vroeg-hellenistisch, dat
uit Egypte komt.
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Over de datering van de kantharos van Stevensweert lopen de meningen der archeologen,
na de bekendmaking van de heer Brom, uiteen. Dat is te doen gebruikelijk. Zoals men
weet heeft prof. dr. W. Vollgraff de schaal uitvoerig bestudeerd en ln de Griekse
inscripties een hexameter gelezen. In het Bulletin van de Koninklijke Nederlandse
Oudheidkundige Bond noemt dr. W. C. Braat deze oplossing niet overtuigend, de woorden
zouden wel zeer willekeurig zijn afgekort. Eveneens betwijfelt hij, of de oorsprong
van het kunstwerk op Sicilië moet worden gezocht omdat daar o.a. de chthonlsche
Dionysos sterk vereerd werd, op welke cultus het hoogreliëf van de kantharos
betrekking heeft Dionysische emblemen komen op talloze Hellenistisch-Romeinse
kunstwerken voor. De scherpe ciseleertechniek van de beker van Stevensweert doet de
schrijver in genoemd Bulletin denken aan de tijd van Augustus, misschien zelfs moet
de oorsprong nog later worden gezocht, in de tijd van Trajanus of Hadrianus. d.i. de
eerste helft van de tweede eeuw na Christus. Hij is geneigd de vondst in betrekking
te brengen met de bloeitijd der Gallo-Romeinse villa's in Limburg, die vrijwel geheel
in de tweede eeuw valt. In verband hiermede beroept de schrijver zich op de bekende
Italiaanse expert Amadeo Maiuri.
Maiuri heeft in zijn "La Casa del Menandro e il cuo tesoro di Argentaria", een
publicatie uit 1932, de zaken die nu te Napels liggen beschreven en beschouwt
inderdaad de stukken die, gelijk de beker van Stevensweert, in de rand zijn
geornamenteerd met palmetachtige motieven, afgewisseld met rozetten, als uiting van
de kunst uit de vroege keizertijd.
Ik heb de zilverschat te Napels gezien, de kantharos van Stevensweert nog niet; deze
zal mettertijd waarschijnlijk permanent geëxposeerd worden in de zilverafdeling van
het Haagse Gemeentemuseum. Onder alle voorbehoud zij daarom hier opgemerkt, dat
scherpe foto's uitwijzen, dat de naturalistisch behandelde wijnrank en klimopranken
in reliëf, die op het bolvormige benedendeel van de buitencoupe voorkomen, veel
overeenkomst vertonen met hetzelfde motief op een vermaarde coupe ln het museum te
Napels en deze is gedateerd op de eerste eeuw van de keizertijd. Ook op een kalathos
komt het motief daar voor, nog vrijer opgevat.
Inmiddels hebben prof. Vollgraff en mevrouw Anne Vollgraff—Roet een uitvoerige
studie over de gevonden kantharos ondergebracht in de "allerhöchste Stelle" voor
publicatie van archeologische vondsten, t.w. in de “Monuments et mémoires" die in
Frankrijk worden uitgegeven door de Academie van inscripties en schone letteren,
onder de directie van Emile Mâle en Charles Picard. Deze studie vult de vroeger door
Vollgraff al gedane mededelingen passend aan en is uitvoerig gedocumenteerd. De
schrijvers vallen de mening van de heer Brom bij, dat de kantharos van Stevensweert
vergelijkbaar is, in de manier van ciseleren der koppen, met het medaillon met de
kop ener maenade op een der Hellenistische zilvervaten uit Hermopolis, thans te
Berlijn. Hij moet vóór het aarden vaatwerk van Arezzo zijn ontstaan, maar later dan
het emblema van Miletopolis van Mysie, waarin men de pompeuze en exuberanter kunst
van de beeldhouwers uit Pergamon herkent. Daarom dateren zij het stuk op het midden
of in de eerste helft van de tweede eeuw vóór Christus. Dat is de periode die
onmiddellijk volgt op degene, waarin de Bacchus-mysteriën van Groot-Griekenland meer
naar het Noorden van Italië zijn doorgedrongen, hetgeen in IS6 verbodsbepalingen van
de Romeinse overheid in het leven heeft geroepen. Ze werden daardoor wel bedwongen,
maar niet uitgeroeid.
Wat de schrijvers hier constateren, dat men de mysteriën niet uit kon roeien, wordt
wel duidelijk bewezen als men de Villa dei Misteri te Pompeji bezoekt, vroeger Villa
Item genaamd. Ondanks de zware sancties van de senaat, die wilde voorkomen dat de
dionysische plechtigheden uit Campanië en Etrurië verder in Rome doordrongen, waren
er blijkbaar heel wat overtredingen. In het triclinium van genoemde villa vindt men
prachtige fresco's, waarin de inwijding, de bruiloft van Dionysos en Ariadne, de
onthulling van de mystica vannus, de flagellatie, kortom alles wat tot het mysterie
behoort, zeer indrukwekkend is voorgesteld. Deze schilderingen, daterend uit het
midden der eerste eeuw v. Chr., zijn aangebracht op bestelling van de eigenares van
de villa en men veronderstelt dat zij priesteres van de cultus is geweest. Wat niet
wegneemt, dat in de villa ook een fraai beeld van keizerin Livia is gevonden.
Blijven dus de heer en mevr. Vollgraff bij hun mening, wat de datering betreft, deze
is thans uitvoerig geargumenteerd. Zij gaan zo ver, de datering van Maiuri voor de
kantharoi die in het huis van Menander te Pompeji zijn gevonden, te "recent" te
achten. Zij verwijzen naar vroege voorbeelden van hoog-reliëf dat is nageciseleerd,
zeggen dat de Romeinse kunstenaars die de planten-decoratie naturalistisch hebben
opgevat zonder twijfel voorgangers hebben gehad, maar geloven wel dat de kantharos
van Stevensweert iets jonger is dan de stukken in het museum te Napels. Verder komen
zij uitvoerig terug op de zeer merkwaardige inscripties, waaruit zij concluderen, dat
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het in de Maas gevonden vat in de tweede eeuw vóór onze jaartelling als
votiefgeschenk moet zijn gegeven aan een tempel van Zeus in een stad waar Grieks werd
gesproken. Het moet in de strijd die Sicilië in 136 vóór Christus teisterde uit die
tempel zijn geroofd. (Cicero heeft in zijn Verrinae beschreven, dat de Sicilianen
zeer rijk waren aan geciseleerd en van reliëf voorzien zilverwerk, dat door de
propraetor Verres is opgevorderd, en wel op een wijze die ons, uit recente
ervaringen, maar al te bekend voorkomt). De genoemde onderzoekers aarzelen niet, de
maker van de kantharos te plaatsen in de groep van Hellenistische zilversmeden,
waarvan Plinius de Oude in zijn Naturalis Historiae de coryphaeën heeft opgenoemd.
JAN ENGELMAN
24 oktober 1952 Dit schrijft de krant over de omstandigheden waaronder de kantharos
gevonden is:
STEVENSWEERT, 23 Oct. (Limb. Pers) — Door de vorige bezitster van de roemruchte
Kantharos van Stevensweert, de drinkbeker van Romeins-Hellenistische makelij, mevrouw
Verlinden-Schonenberg uit Roermond, wordt aan de heer Leo Brom, edelsmid te Utrecht
en tegenwoordig eigenaar van het kostbare kleinood, het rechtmatig bezit van deze
beker betwist. Zij heeft zich gewend tot de Maastrichtse advocaat en procureur mr M.
Triepels en deze heeft via 'n Utrechtse deurwaarder, de heer Brom, doen weten, dat
hij de beker niet mag vervreemden of aan derden uit handen mag geven. Zou dat toch
gebeuren, dan wordt hij daarvoor aansprakelijk gesteld. Mevrouw VerlindenSchonenberg grondt haar aanspraken op het feit dat de beker haar destijds door de
Roermondse kunstschilder Leo Rulkens, die ten harer huize stierf, is nagelaten en
wederrechtelijk aan diens boedel is onttrokken door een familielid.
De beker werd in 1942 door de Stevensweertenaar J. Bongers gevonden op een hoop grind
gelegen op een terrein op de Koeweide te Stevensweert het waren twee in elkaar
passende delen die geheel overklonterd waren door klei. Deze had zich als een huls op
de buitenwand vastgezet. Hier en daar was deze huls afgebrokkeld en werd de blinkende
ondergrond zichtbaar. Hij nam de beker mee naar huis, maakte hem schoon en zette hem
op een commode in de huiskamer.
Later kwam de beker in bezit van de kunstschilder Leo Rulkens te Roermond, die
inwoonde bij een familielid mevr. S. Verlinden-Schonenberg. In 1949 stierf de
schilder en de tweede bezitter, de glazenier Schonenberg haalde de beker uit de
nalatenschap van zijn oom ten huize van mevr. Verlinden. Later verkocht hij hem aan
't gouden zilvermuseum te Utrecht voor zegge en schrijve 125 gulden. Via deze koper
kwam de beker in het bezit van de heer Brom.
Op 25 oktober 1952 vervolgt de krant het verhaal:
ROERMOND, 24 October (Limb. Pers) — Zoals wij gisteren meldden wordt er een proces
gevoerd over het eigendom van de bekende kantharos van Stevensweert, die thans in het
bezit is van de kunstsmid Brom in Utrecht. Deze geweldig kostbare beker, die op een
hoop grind werd gevonden is door de onkunde van de eenvoudige vinders tegen een veel
te lage waarde verkocht.
Zoals gemeld stond de beker aanvankelijk op de commode in de huiskamer van de heer
Bongers, die hem op een grindhoop had gevonden. Een der kopjes was er toen al
uitgevallen. Later verkocht hij hem aan de glazenier Schoonenberg in Roermond. Maar
de afspraak luidde, dat de winst bij evt. verkoop zou worden gedeeld. De glazenier
deed de beker over aan een oom, de kunstschilder Rulkens uit Roermond. Een antiquair
uit Eindhoven neemt hem eens mee, maar brengt hem als onverkoopbaar terug....
Tijdens de evacuatie van mevr. Verlinden-Schonenberg, bij wie de schilder inwoont,
blijft het kostbare stuk in pakpapier onder aan een trap staan en overleeft de
plundering. Het losgeraakte stukje lag toen nog onder op de bodem, maar het ging
verloren bij een schoonmaak. De beker werd na de oorlog weer op de schouw van de
schilder gezet. Na zijn dood in 1949 erft mevrouw Verlinden zijn bezittingen, maar
haar broer komt na enige tijd "zijn" beker halen en neemt die weg uit de
nalatenschap. Mevrouw Verlinden is er niet over te spreken omdat zij hem geërfd
heeft, maar ze wil er geen ruzie over maken. Als ze later over de enorme waarde van
tienduizenden guldens leest en een afbeelding in de krant ziet, roept ze haar broer
ter verantwoording, maar dan is het al te laat. De beker is weg.
28 december 2012 Van de website van museum Het Valkhof nemen we de volgende tekst op
over de kantharos van Stevensweert:
Stevensweert, eind 1ste eeuw voor - midden 1ste eeuw na Chr. zilver, deels verguld,
h. 10,5 cm
Kantharos is de Griekse naam voor een kelkvormige drinkbeker met twee grote oren. Die
laatste ontbreken bij dit zilveren exemplaar, dat in 1943 of kort daarvoor is
gevonden bij grindwinningen langs de Maas, ten noorden van Stevensweert. De
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uitbundige versiering op deze beker staat volledig in het teken van de wijngod
Bacchus, die zelf heel vaak met een kantharos in de handen wordt afgebeeld.
Op de voet en aan de bovenrand is de beker versierd met gestileerde bloem- en
bladmotieven. De decoratie daartussen is over twee zones verdeeld en van binnenuit in
het zilver uitgedreven, zover zelfs dat de bladeren van de klimop- en wijnranken
onderaan soms bijna lijken los te komen van de wand. Beide planten zijn aan Bacchus
gewijd en keren terug in tal van voorstellingen van de god.
In de zone daarboven zien we koppen van mythologische figuren, afgewisseld met
allerlei voorwerpen. Van de oorspronkelijk zes koppen zijn er twee verloren gegaan.
De hele fries verbeeldt de wereld van de wijngod, maar over de precieze identificatie
van de koppen zijn verschillende ideeën ontwikkeld.
Onmiskenbaar is de karakteristieke kop van de bosgod Pan aan één kant van de beker,
naast die van een bebaarde man met hoofddoek, hoogstwaarschijnlijk Bacchus zelf. De
ontbrekende kop rechts moet die van Hercules zijn geweest, vergezeld van zijn knots,
boog en pijlkoker. Pan en Hercules verkeren vaak in het gezelschap van Bacchus,
evenals de twee bacchanten (vrouwelijke volgelingen van Bacchus) aan de andere kant,
ieder met een krans van klimopbladeren om het hoofd. De kop tussen hen in ontbreekt,
op enkele restanten van een wilde haardos na, vermoedelijk die van een satyr,
eveneens een trouwe metgezel van de wijngod.
Tussen de koppen zien we allerlei muziekinstrumenten als verbeelding van de feestroes
waaraan iedereen zich overgeeft, en versierde stokken en boomtakken die de afgebeelde
figuren in andere voorstellingen vaak in de hand hebben.
De beker is vermoedelijk gemaakt in het oostelijke deel van het Middellandse
Zeegebied. Een Romeinse eigenaar heeft hem meegenomen naar het noorden en daar is
hij, inmiddels beroofd van zijn oren, in de Maas beland. Na de ontdekking volgde
opnieuw een bewogen geschiedenis: in de jaren 50 van de vorige eeuw vormde de
‘kantharos van Stevensweert’ het middelpunt van een geruchtmakend proces tussen koper
en verkoper. Sinds 1961 is de beker in Nijmegen een museumstuk van uitzonderlijke
kwaliteit en betekenis.
Stevenweert:
De precieze vindplaats en zeker het tijdstip waarop deze drinkbeker is gevonden zijn
altijd onbekend gebleven, maar rond 1942 aan de oever van de Maas, genoemd wordt de
Koeweide; datum dus onbekend.
Het zilvergewicht van de kantharos wordt bepaald op 442 g, aanzienlijk zwaarder dan
de zilveren Peelhelm.
Helenaveen:
Leo Kluijtmans merkt op dat er een fijn versierde drinkbeker gevonden is bij de
vondst in Helenaveen en dat deze door A. Bos in zijn villa in de geheime bergplaats
was opgeborgen. Afgezien van het haakje zijn er wel duidelijk overeenkomsten. Maar de
kantharos heeft wel twee grote oren gehad...
Speculerend hieromtrent: De soldaten-uitrusting bevatte ook eet- en drinkgerei dat
meegevoerd moest worden. Een officier van de rang als die van de Peelhelm had
ongetwijfeld ook een luxueuzer versie van zo'n drinkbeker bij zich. Zilveren
voorwerpen waren destijds extreem kostbaar, en maar zeer weinigen konden zich
zilveren voorwerpen permitteren. Het feit dat een zilveren helm met een gewicht van
360 g in het veen werd verstopt betekent dus dat men een gigantische waarde geld
daaraan verloren heeft.
De voorwerpen die A. Bos in zijn geheime bergplaats bewaarde, moeten na zijn dood in
1931 uit het huis verwijderd zijn door diens schoonzus.
De leerresten waren van weinig waarde, de drinkbeker was zeker wel waardevol.
Wellicht heeft men zich van het voorwerp willen scheiden?
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EEN ROMEINSCHE HELM UIT DE PEEL.

[Inleiding]

In den zomer van 1910 kwam het museum in 't bezit van een
Romeinschen helm, die in de Peel onder Deurne gevonden
was. Hij is van verguld zilver met oorspronkelijk ijzeren
binnenkap, die op enkele ijzerdeeltjes na, geheel is weggeroest, zoodat het alleen de verguld zilveren buitenbekleeding
van den helm is, die ons bewaard is gebleven. Zeer gedeukt
en gedeeltelijk uit elkaar gevallen, werd hij gerestaureerd door
den goudsmid L. Verkuil, werkzaam aan het atelier van den
heer v. Rossum du Chattel te Leiden. De opbouw van den
helm wees zich geheel van zelf uit, zoodat hierover niet de
minste twijfel kan bestaan. Eenmaal gerestaureerd, bleek welk
een schitterend stuk het museum rijker was geworden, dat, in
vergelijk met dergelijke helmen in het buitenland, zelfs een
unicum mag worden genoemd.
Met onzen helm werden verder in het veen gevonden 37
bronzen munten van Constantijn, een bronzen fibula, een dito
spoor en klokje, een stuk van een leeren dolkscheede met bijbehoorend zilveren beslagstuk, een drietal leeren schoenen,
groote stukken leer, waarschijnlijk resten van een schabrak,
en enkele reepjes wollen stof, die tot de kleding van den
krijgsman hebben behoord. Met de munten zijn de helm en
verdere bijvondsten vanzelf gedateerd op de 4de eeuw na Chr. geb.,
wat des te belangrijker is, omdat daarmee ook de parallellen
van onzen helm in het buitenland een zekerder dateering verkrijgen. Op een nauwkeurige beschrijving van onzen helm (I)
zullen wij dus een vergelijking met andere exemplaren laten
volgen (II); een korte beschrijving der bijvondsten (III) zal
dienen tot besluit.
I.
Onze helm is van een tamelijk ingewikkelde samenstelling, die
zich in hoofdtrekken aldus laat beschrijven (zie Afb. 61 en 62):
de helmkap bestaat uit 2 losse symmetrische helften, die elk voor
zich weer bestaan uit drie onderling verbonden stukken, allen van
een zelfde plaatdikte van 0,06 m.m. Beide helften worden over de
koplengte te zamen gehouden door een kam. De aldus gevormde
helmkap wordt van onderen afgezet door een breeden rand,
die aan de voorzijde boven elk der beide wenkbrauwen boogvormig is uitgesneden. Tusschen deze bogen in is een losse
neusbeschermer aangebracht. De wijdte van den helmrand bedraagt 200 m.m., de hoogte van den helm, met inbegrip van
helmkam, 177 m.m., terwijl de neusbeschermer van af den
neuszadel 65 m.m. lang is.
Tot den helm behooren verder (zie Afb. 63, 1-3) een nekbeschermer, twee wangkleppen, waarvan nog één over is, eindelijk twee
smalle reepjes met een klinknageltje in het midden, en een
rij van gaatjes aan de beide breedte- en aan één der lengte[beschrijving]
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zijden. Hun juiste bestemming is echter niet met zekerheid aan
te geven (zie blz. 138), doch de overeenstemming in versieringstechniek met die der overige helmdeelen laat geen twijfel, of zij
hebben tot den helm behoord. De nekbeschermer is met twee
kleine zilveren gespen voorzien, wier scharnierstukken niet boven
op de nekklep zijn vastgeklonken, doch door een gleuf gestoken,
aan den achterkant naar boven en beneden omgeslagen zijn.
Uit deze gespen blijkt dat de nekbeschermer door leeren riem#228
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moeten, zooals we straks zullen zien, wel door middel van een
of ander leeren tusschenstuk aan den helmrand verbonden zijn
geweest. Vergelijken wij haar afbeelding 63,2, dan liep,
evenals dat bij gelijksoortige wangkleppen aan een Budapester
helm (zie Afb. 64,7) het geval is, haar rechte zijde a langs den
helmrand, terwijl de zijde b bij het oog uitkwam. Het is dus
de linker wangklep, die ons bewaard is gebleven. Haar afmetingen zijn: a = 180 m.m., b = 105 m.m., c = 50 m.m.
De maten van den nekbeschermer en smalle bandjes zijn als volgt:
a = 152 m.m., b = 30 m.m., c = 182 m.m.; a = 193 m.m.,
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b = 188 m.m.
Alle deelen van den helen helm hebben dezelfde soort versiering
van knopjes en reliefornamenten, welke wij echter later zullen
beschrijven, om eerst de constructie van den helm verder in
detail te bezien.

Wij zagen hoe de beide helften van de helmkap elk bestonden uit drie losse stukken, welke wij gemakshalve willen
noemen a, b, c. Door middel van 5 zilveren kegelvormige
klinknageltjes zijn de beide zijstukken a en c aan b geklonken,
en wel zóó dat het middelstuk b 9 m.m. over elk der beide
andere heen ligt. Van binnen gezien blijken deze stukken ieder
voor zich naar binnen even te zijn omgelegd of omgezoomd,
terwijl de klinknageltjes niet door die omzooming heen, doch
daar bezijden blijken geklonken te zijn en wel op de gewone
wijze met den klinkhamer te zijn behandeld.
De min of meer geronde helmkam, van dezelfde plaatdikte
als de overige deelen van de helmkap, loopt naar beide uiteinden smal en plat toe, zoodat zijn breedte, van rand tot
rand, op het midden 29 m.m. is tegen 16 m.m. aan de
beide uiteinden en evenzoo de hoogte successievelijk 17 m.m.
en 8 m.m. bedraagt. Op de beide uiteinden zijn elk met twee
klinknageltjes dikke zilveren sluitstukjes van 9 m.m. lengte
aangebracht om den kam de noodige stevigheid te geven.
De aldus geconstrueerde helmkam verbindt de beide bovenbeschreven kaphelften in dier voege, dat beide helften elk voor
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zich door 8 klinknageltjes aan den rand van den helmkam
geklonken zijn. daartoe doen voor de beide uiterste dienst
dezelfde klinknageltjes, die de bovengenoemde zilveren sluitstukjes aan den helmkam verbinden. Evenzoo zijn de beide
middelste dezelfde nageltjes, die de zijstukken a en c met b
verbinden. De aldus aan den helmkam bevestigde kaphelften
blijken van binnen gezien niet over elkaar heen te liggen, noch
nauw aan elkaar aan te sluiten: zij komen slechts even onder
den rand van den helmkam uit, zoodat tusschen beide een open
ruimte is, die, evenals de helmkam, op het midden breeder is
dan aan de beide uiteinden, n.l. 15 m.m. bij 4 m.m.
De 39 m.m. breede helmrand, die niet gesoldeerd is, doch
wiens uiteinden tusschen de wenkbrauwen 23 m.m. over elkaar
heengrijpen, is 12 m.m. in de helmkap ingeschoven en vastgeklonken door klinknageltjes. Deze zijn aangebracht op die punten,
waar de losse deelen van de helmkap aan elkaar zijn geklonken,
m. a. w. het zijn dezelfde klinknageltjes, die de meer genoemde
stukken a en c met b verbinden, en die, welke de zilveren sluitstukjes op den helmkam en aan beide kaphelften vasthechten.
Slechts twee klinknageltjes komen hierbij, n.l. één op het
midden van elk der middenstukken b van beide kaphelften. De
klinknageltjes zijn, evenals wij bij die der losse deelen der
beide kaphelften zagen, langs de omzooming geklonken, die
zich namelijk ook bij den helmrand voordoet.
Op de zoo in den helmkap bevestigde helmrand is de neusklep geklonken, wier vorm Afb. 61 duidelijk te zien geeft. Zij
is van dezelfde plaatdikte als de overige helmdeelen en loopt
naar den vorm van den neus aan weerszijden een weinig af.
Met 5 klinknageltjes is zij op den helmrand bevestigd, twee
op elk der wenkbrauwen, die zuiver passen op de boogvormige
uitsnijdingen van den helmrand, één in het midden op den
neuszadel, waardoor tevens meer stevigheid is gegeven aan
den overslag der beide uiteinden van den helmrand. De piek
van de neusklep, die even onder het zilveren sluitstukje van
den helmrand ingeschoven is, valt vrij wel langs de lijn van
den bovengenoemden overslag. Behalve als ornament aan de
neusklep, diende zij dus tevens om de scheiding van den overslag te bedekken. De klinknageltjes, die de neusklep op den
helmrand vasthechten, zijn evenals de overige tot nu toe besprokene, meer of minder kegelvormig, doch op een eenigszins
andere manier behandeld, meer omgeslagen dan geklonken. Hetzelfde is het geval met de drie, die zich aan de neuspunt
bevinden, op welke wijze van bewerking wij nog straks terugkomen.
Tot nu toe lieten wij van den helmrand nog één bijzonderheid buiten bespreking, waartoe wij eerst thans overgaan, omdat
daarmede de binnenbekleeding van den geheelen helm ter
sprake komt. Langs den geheelen onderrand, ook langs de
boogvormige uitsnijdingen, die door de wenkbrauwen der neusklep bedekt worden, zijn op kleinen afstand van elkaar gaatjes
geslagen tot het doorhalen van klinknageltjes. Daarvan zijn
nog twee aan den linkerkant en evenveel aan den achterkant
over. Ze zijn van het gewone klingsel als de eerste door ons
besprokene, verschillen echter hierin, dat zij achter het klingsel
een vierkant koperen plaatje hebben, wat voor niets anders kan
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gediend hebben dan om het doortrekken van een leeren binnenbekleeding te voorkomen.
Behalve deze leeren bekleeding spraken wij in den beginne
reeds van een ijzeren binnenkap. Hoewel niets meer daar van
overig is dan enkele ijzerdeeltjes aan de verguld zilveren buitenkap, spreekt daar verder voor de groote elasticiteit van den
helm, zoo als hij voor ons ligt. Vooral de helmrand, die aan
het geheel de noodige stevigheid zou moeten geven, is zóó
zwak, dat een enkele leeren binnenbekleeding niet toereikend
zou zijn. Deze ijzeren binnenkap, over wier aanwezigheid geen
twijfel kan bestaan, blijkt uitsluitend met dezelfde nageltjes te
zijn bevestigd, waarmee de leeren binnenkleeding aan den
helmrand vast zat. Ze zijn n.l. de eenige aan den helm, die
lang genoeg zijn om daarvoor in aanmerking te komen. Geen
der overige klinknageltjes, zoowel zij, die de losse helmdeelen
aan elkaar verbinden, als zij, die, zooals we straks zullen zien,
ter versiering dienen, laten eenige speling over, dat zij tot
bevestiging van welke binnenbekleeding ook kunnen hebben
gediend. Blijken dus de klinknageltjes aan den helmrand het
eenige middel van bevestiging te zijn geweest, dat de binnenkap met de verguld zilveren buitenbekleeding verbond, dan
moeten voor de overige beide stukken nauw in elkaar hebben
gepast om het geheel de noodige eenheid te geven.
Evenals de helmkap, blijken ook de wangkleppen en nekbeschermer een ijzeren binnenbekleeding te hebben gehad;
aan den laatsten althans werden nog sporen van ijzerdeeltjes
aangetroffen. Behalve met ijzer zijn zij van binnen zeker ook
met leer bekleed geweest. Voor de wangkleppen bewijzen dit de
twee klinknageltjes, die nog in den rand aanwezig zijn. Zij hebben
dezelfde vierkante plaatjes als die aan den helmrand. Een
leeren binnenbekleeding moet van zelf ook de neusbeschermer
hebben gehad. Tot zijne bevestiging dienden de klinknageltjes,
die wij boven zoo eigenaardig zagen omgeslagen. De reden,
waarom zij niet gewoon geklonken en met plaatjes als die bij
den helmrand voorzien zijn geweest, mag daarin worden gezocht,
dat omgeslagen de nageltjes minder scherp waren en daardoor
het dragen op den neus veraangenaamden.
Hoe wangkleppen en nekbeschermer aan den helmrand
bevestigd waren, duidden wij in den beginne reeds kort aan.
Wij zagen hoe de gespen op den nekbeschermer er op wezen,
dat hij met riempjes aan den helmrand verbonden is geweest.
Uit een gleufje boven elk der gespen (zie Afb. 63,4) blijkt verder,
dat de riempjes van af den helmrand niet dadelijk over den
nekbeschermer heenliepen, doch aan den achterkant door die
gleufjes werden heengehaald, om eerst dan aan de gespen te
worden vastgemaakt.
Ook de verbinding van de wangkleppen aan den helmrand
moet eene van leer zijn geweest. Daarop wijst nog een stukje
leer, dat aan een der klinknageltjes boven op den helmrand
aanwezig is. Nemen wij aan, dat die bevestiging uit breede
tusschenstukken bevond, dan zijn hierop wellicht onze smalle
reepjes (zie blz. 133) bevestigd geweest, en wel in dier voege,
dat hun schuine zijde aansloot aan die van den nekbeschermer.
In verband met de bevestiging der wangkleppen moeten wij
nog wijzen op drie gaatjes in het midden van den helmrand,
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vlak boven de rij der gaatjes, waardoor de klinknageltjes
geklonken waren (zie Afb. 63,5). Dicht bij elkaar liggend, vormen
zij een driehoek en zouden aan een scharnierbevestiging kunnen
doen denken, zooals aan den Peterburgschen helm te zien is (zie
Afb. 64,2). Waar echter de wangkleppen door leder aan den helmrand verbonden zijn, is dit buiten gesloten. Trouwens zij bevinden
zich alléén aan den linkerkant van den helm, zoodat ook
daarom reeds zij met de wangkleppen in geenerlei verband
kunnen staan. Vermoedelijk hebben zij gediend tot het doorlaten van klinknageltjes, die op den helmrand een plaatje met
ring bevestigden, waaraan de helm kon worden opgehangen.
Dat onze helm kon worden opgehangen is niet bijzonders.
Bij sommige bronzen helmen is daarvoor op den nekbeschermer de ring nog aanwezig. 1) Daar bij deze helmen de nekbeschermer vast aan de helmkap zit, was hij daarvoor de
aangewezen plaats. Waar onze nekbeschermer echter los aan
den helm hangt, was hier de plaatsing van bedoelden ring
onpractisch, zoodat men daartoe het midden van den helmrand
gekozen mag hebben.
Hebben wij hiermee de constructie van den helm in al zijn
onderdeelen besproken, thans willen wij overgaan tot een beschrijving der versiering, waarvan wij op blz. 133 reeds met
een paar woorden melding maakten. Zij bestaat uit een reliefversiering van geperste bloempjes of kruisjes en dito parelrandjes,
die op alle stukken, waaruit de helm is saamgesteld, voorkomen,
terwijl op den helmrand en neusklep na, ook alle deelen bovendien
met kogelvormige knopjes zijn versierd, die van binnen gezien,
gewoon geklonken zijn. Naast deze overeenkomst in de wijze
van bewerking staan echter verschillende versieringsmotieven,
zoodat wij hiervoor de helmdeelen elk afzonderlijk moeten beschrijven.
Beginnen wij met de drie stukken, waaruit de beide kaphelften bestaan, de stukken a b c. Langs hun randen loopt
een rij bloempjes of kruisjes, ingesloten door parelrandjes,
welke laatste op elk der vier hoeken worden onderbroken door
een cirkeltje in relief, met pareltje als middelpunt. Hetzelfde
geldt van een tweede binnen-parelrandje, dat evenwijdig
aan de buitenrand loopt, en door een tamelijk diep geultje
van dezen gescheiden wordt. Het binnenvak wordt versierd door
een ankerfiguur, eveneens van pareltjes, die hoog zijn opgeperst
om het relief van het ankerfiguur te verhoogen. Het ankerfiguur ligt zuiver in het midden en is versierd met 6 knopjes,
voorzoover het ankerfiguur der stukken a en c betreft, met 11
knopjes dat van het middenstuk b. Dit laatste heeft in zijn
binnenvak bovendien nog twee parelrandjes, evenwijdig aan
den steel en verder doorloopende over de armen van het ankerfiguur tot aan den binnenrand.
De helmkam heeft een versiering van dubbele parelrandjes
langs zijn beide randen, en op het midden, in de lengte van
den schedel. Tusschen deze laatste dubbele parelrandjes is een
ondiep geultje, waarin een rij van 13 knopjes den helmkam
verder versieren.
De helmrand is versierd met twee evenwijdig loopende bolle
reliefbandjes, waartusschen een zelfde randversiering als de
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buitenranden der stukken a, b, c. Zij loopt, evenals wij van
de gaatjes voor de klinknageltjes zagen (zie blz. 136), den geheelen helmrand, ook dus achter den neusbeschermer, langs;
alleen aan de rechterkant, ter hoogte van het middenstuk
b, wordt zij onderbroken door een ingekraste inscriptie,
STABLESIA o VI o, waarover straks. Hoe deze onderbreking van het randornament reeds bij het maken van den
helm is aangebracht, om hetzij dadelijk, hetzij later een inscriptie te kunnen inlasschen, geeft Afb. 62 duidelijk weer,
waar wij zien dat het ornament niet willekeurig afgebroken is,
doch op de desbetreffende punten zijn bepaalde afsluiting
vindt.
De neusbeschermer heeft langs zijn randen en op het midden
een versiering van parelrandjes, terwijl aan de punt twee
cirkeltjes in relief, met pareltjes als middelpunt, zijn aangebracht.
Op den nekbeschermer komt weer dezelfde randversiering
voor als op de stukken a, b, c, terwijl de binnenversiering
bestaat uit 3 knopjes, parelrandjes en puntcirkels, waarvoor wij naar Afb. 63,1 verwijzen. Verder is in het binnenvak
een latijnsche inscriptie, in cursief schrift, ingekrast, die wij
met de inscriptie van den helmrand aanstonds afzonderlijk
zullen bespreken.
De wangklep heeft eveneens eenzelfde randversiering als de
stukken a, b, c. Het binnenvak vult zulk een ornament van parelrandjes, in den vorm van twee naast elkaar liggende bladeren,
wier beide toppen eindigen in een puntcirkeltje als boven omschreven. Een dergelijk cirkeltje bevindt zich op het punt, waar
beide bladeren bij elkaar komen. Verder dienen nog tot versiering
5 knopjes, waarvoor men Afb. 63,2 vergelijke.
Bezien wij ten slotte de losse reepjes, dan vinden wij ook hier
een combinatie van parelrandjes en puntcirkels, voor welke
versiering wij eveneens naar hun afbeelding 63,3 kunnen verwijzen.
Zooals wij reeds opmerkten, zijn op nekbeschermer en helmrand inscripties aangebracht, die wij thans nader willen bezien,
en wel het eerst die van den nekbeschermer, waarvan wij een afzonderlijke photo geven onder Afb. 63,6. Zij is, naar Prof. O. Bohn,
uit Berlijn, zoo welwillend was mij mee te deelen, als volgt te
lezen: ? TIT VA_ON VRS LIbRI - £ en wat het laatste
gedeelte betreft aldus uit te schrijven: libram (LIbR) unam (I)
unciam (-) semiunciam (£), d.i. 1 Pond, 1 uncia, ½ uncia. Wij
vinden hier dus een gewichtsopgave vermeld, die, in grammen
herleid, blijkt overeen te komen met het tegenwoordig gewicht
van den helm (een 2de wangklep meegerekend). Vergelijken
wij n.l. de volgende berekeningen:
1 Pond = 327.45 gr.
1 Uncia = 27.288 “
½ “ = 13.644 “
___________
368.382 gr.
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│
│

│
Helmkap =
282.50 gr.
Nekbeschermer =
32.50 “
2 Wangkleppen
│
(2 x 17.10) =
34,20 “
│
2 Smalle bandjes =
10.70 “
│
__________
│
359.90 gr.
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dan zien wij, hoe beide uitkomsten met elkaar kloppen. Een
volkomen overeenstemming immers valt bij dergelijke herleidingen nooit te bereiken, daar het vast staat dat de Romeinsche
gewichten zeer varieeren (vgl. C. I. L. XIII, 3 , 10030, 26, 29,
37 en 42). Waar nu onze helm en bijbehoorende stukken
alleen de overtrek op de oorspronkelijk ijzeren kap zijn geweest, geeft dus het gewicht in kwestie slechts dat van den
verguld zilveren overtrek van den helm aan, zooals ook
naar vele andere vondsten te oordeelen, slechts voorwerpen van
edel metaal met gewichtsopgaven werden voorzien.
Wat het eerste gedeelte der inscriptie ? TIT VA_ON VRS
betreft, het eerste teeken is niet te ontcijferen, waardoor
jammer genoeg de interpretatie van dit inscriptiegedeelte niet
met zekerheid is vast te stellen. Geven in 't algemeen de
inscripties op helmen den naam aan van den drager met
vermelding van de centuria, waarin hij diende 1), toch lijkt
ons, in verband met de gewichtsopgave, voor onzen helm
een dergelijke interpretatie minder waarschijnlijk. Waar
wij n.l. zagen, dat het gewicht gold dat van den overtrek,
kan moeilijk in het voorafgaande ? TIT VA_ON VRS
de naam van den drager schuilen. Het gewicht immers van
den overtrek kon deze nooit vaststellen, zonder den overtrek
van de ijzeren binnenkap af te nemen, wat intusschen een
onmogelijkheid was, waar wij boven gezien hebben hoe overtrek
en ijzeren binnenkap door een dichte rij van nageltjes aan
elkaar geklonken waren. Dat hij het gewicht van den fabrikant
zou hebben gehoord is evenmin aan te nemen. Wij moeten er
dus wel toe besluiten dat het gewicht in de fabriek zelve op
den helm is aangegeven. Wil men nu de bovenbedoelde
algemeene interpretatie vasthouden, dan zou dus de naam
van den drager eerst later op de nekklep zijn aangebracht,
wat intusschen het schrift zelf, dat van eenzelfde hand blijkt
te zijn, uitsluit. Waar we echter later zullen zien dat onze
helm in een der rijkswapenfabrieken van het Romeinsche rijk
vervaardigd moet zijn, lijkt ons het meest aannemelijk dat wij
op onzen helm den persoon vermeld vinden, die belast was met
de helmen te wegen en te verifieeren. Dat toch de Staat in
zijn fabrieken verificateurs had om deze helmen van edel
metaal te waarmerken, is geenszins onwaarschijnlijk, waar
blijkens de vondsten ook op gewichten een ex auctoritate
van den magistraat gestempeld werd (vgl. C. I. L. XIII, 3
10030, 10). Zoo zouden wij dan in onze inscriptie willen lezen
den verificateur Tit(us) Valon(ius) Urs(us) en mag - evenals
op de bovengenoemde bronzen helmen het woord centuria zijn
bijzondere afkortingsteekens had 10 - het onleesbare eerste teeken een afkorting voor een examinavit of iets dergelijks zijn.
Als tweede inscriptie op onzen helm zagen wij rechts op den
helmrand die van Stablesia VI. Zij duidt een afdeeling aan der
equites Stablesiani, een ruitercorps, dat zooals uit de Notitia
Dignitatum blijkt, 2), tijdens het latere romeinsche keizerrijk in
1) Zie C. I. L. XIII, 3, 10027, 214 e.v.
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verscheidene provincie's verspreid lag. Verder is het ons bekend
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uit twee inscripties, te Brescia 1) en Sitifi (Africa) 2) gevonden,
waarvan op de eerste sprake is van een vexillatio van dit corps.
Is, zooals Prof. Bohn mij doet opmerken, naar analogie
hiervan, alsmede door het feit, dat het woord vexillatio reeds
op het einde der 3de eeuw een ruiter-afdeeling beteekent 3),
onze inscriptie aldus aan te vullen: (Vexillatio) Stablesi(na)
VI, des te meer zijn wij daartoe geneigd, waar in de door ons
ook genoemde Not. Dign. dit ruitercorps vermeld wordt
onder de vexillationes comitatenses van Africa en Brittanië. 4)
Zoo behoorde dus de drager van onzen helm tot de 6de afdeeling der equites Stablesiani en draagt onze helm iets bij
tot de geschiedenis van dit corps, dat thans blijkt zich ook in
onze streken eenmaal te hebben opgehouden.
II.
Met onzen helm laat zich een rij van helmen vergelijken,
wier nauwe verwantschap in constructie en versieringstechniek
de moeite waard is hier nader te bezien. Het zijn een helm
uit Kertsch (Z.-Rusland) afkomstig, en aanwezig in de Ermitage
te St. Petersburg, twee helmen van Pfersee bij Augsburg, waarvan de een te Augsburg zelf, de andere te Neurenberg in het
Germaansche Nationaal-museum bewaard wordt, verder een
helm te Worms en een in den Donau bij Budapest gevonden,
welke successievelijk daar ter plaatse in het Paulus-museum
en het Budapester National-museum zijn ondergebracht.
Allen van ijzer, hebben zij, evenals de onze, een verguldzilveren of enkel zilveren overtrek met een zelfde reliefversiering van kruisjes, puntcirkeltjes, parelrandjes en dgl. In
vorm en onderdeelen van de helmkap komt onze helm het meest
overeen met dien van St. Petersburg (zie Afb. 64,2), waarvan een
korte beschrijving te vinden is bij Reinach, Ant. du Bosphore Cimmérien (p. 77/78 n°. 5 en 6), die verklaart haar onveranderd
te hebben overgenomen uit het groote werk Ant. du Bosph.
Cimm. conservées au musée impérial de l'Ermitage. Volgens
deze beschrijving bestaat de met verguld zilver overtrokken
helmkap uit 2 x 3 losse stukken en een breeden onderrand,
terwijl over de koplengte een met beugeltjes voorziene helmkam
loopt. Evenals bij onzen helm zijn ook hier de losse stukken
der helmkap door nageltjes aan elkaar verbonden. Hoe intusschen de helmkap en helmkam aan elkaar zijn vastgehecht,
vermeldt de beschrijving niet.
Beter zijn wij in dit opzicht ingelicht bij de helmen van
Augsburg (Afb. 64,6) en Worms (Afb. 64,5), waarvan wij
een uitvoerige beschrijving vinden bij Lindenschmit in zijn
Altertümer Bd. V, p. 222-226, terwijl de helm van Worms
bovendien besproken wordt door Reinecke in het Korrespondenzblatt der Westd. Zeitschr. XXV, p. 65 e. v. Deze helmen
bestaan uit twee kaphelften en een kam, waaraan de kaphelften
elk voor zich door nageltjes verbonden zijn. Van binnen gezien
liggen de kaphelften niet over elkaar, noch raken zij elkander,
doch laten een ruimte open, precies op dezelfde wijze dus als bij
onzen helm. Van de nageltjes aan den helm van Augsburg zegt
Lindenschmit verder, dat zij niet zijn geklonken, doch zijn omgeslagen. Wij zien hier dus dezelfde bewerking als bij onzen
helm met de nageltjes aan den neusbeschermer het geval was.
[vergelijking]
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Ook de overtrek is een van verguld zilver, en vormt, evenals
bij den onze, een afzonderlijke buitenbekleeding. Hij is met
dezelfde nageltjes aan de binnenkap verbonden, waarmee haar
beide helften aan den kam werden vastgehecht, terwijl, naar
Lindenschmit vermoedt, voor het overige een of ander plakmiddel de verdere stevigheid mag gegeven hebben, een opmerking, die misschien ook op onzen helm toepasselijk kan zijn.
De helm van Worms heeft eveneens een vergulden overtrek,
die echter slechts op enkele plaatsen nog duidelijk zichtbaar
is, voornamelijk op den nekbeschermer, op welk stuk van den
helm wij straks terugkomen.
De Budapester helm (zie Afb. 64,7), uitgegeven door Hampel in Arch. Ertésitö 1900, p. 361 e. v. en in het Zeitschrift für Hist. Waffenkunde, Bd. II, Heft 6, p. 192 e. v.,
heeft een op het ijzer vast zittende verguld-zilveren overtrek,
die behalve met reliefversiering, met glaspasten rijkelijk is versierd. Die niet hooge helmkam is daarentegen met een afzonderlijken zilveren overtrek bedekt, die men met nageltjes daaraan bevestigde. Van onder is de helmkap afgezet door een
breeden rand, die, evenals de onze, boven de wenkbrauwen
boogvormig is uitgesneden, en dus ook een neusbeschermer
heeft gehad, al is die niet bewaard gebleven. Beter is het
hierin gesteld met den Neurenberger helm, waarvan nog een
stuk van zijn neusbeschermer gevonden werd. Zooals Afb. 64,3.
te zien geeft, stemt dit fragment volkomen met den onze
overeen. Overigens is deze helm (Afb. 64,4) van een zelfde
constructie als die van Augsburg, behalve dat zijn zilveren
overtrek niet verguld is (Zie Lindenschmit en Hampel, l.l.).
Vergeleken wij tot nog toe slechts de kap der verschillende
helmen, ook in de overige helmstukken, met name de wangkleppen en nekbeschermer, vinden wij groote overeenkomst met
die van onzen helm. Onze eigenaardig gevormde wangkleppen
vinden wij in meer of mindere afwijking terug bij den Budapester
helm, bij de helmen van Pfersee (zie het Neurenberger stuk, Afb.
64,3) en bij dien van St. Petersburg, welke laatste met scharnieren aan den helmrand verbonden waren, zooals aan den
helmrand nog duidelijk is te zien (zie Afb. 64,1 en 2). Een
geheel ander soort wangkleppen, n.l. van langen ovalen vorm,
heeft de helm van Worms, die daartegen een nekbeschermer
bezit van bijna geheel dezelfde constructie als die aan onzen
helm. Afb. 64,5 doet ons zien, hoe hij door middel van leeren
riempjes, die door twee gleufjes werden gestoken, aan den helmrand
werd vastgemaakt. Het eenige verschil met onzen helm is, dat tot
bevestiging der riempjes op den nekbeschermer zelfs geen gespen
dienden, doch enkel nageltjes, die op de photo nog even zichtbaar
zijn. Een dergelijke losse nekbeschermer heeft, naar Lindenschmit
vermoedt, ook de helm van Augsburg gehad. daarop zouden de
resten van een beslag aan de achterzijde van den helm wijzen,
dat z. i. tot bevestiging van een lossen nekbeschermer kan
hebben gediend. Onmogelijk is deze veronderstelling niet, waar
wij tusschen den Augsburgschen helm en den onze reeds zooveel gewichtige punten van overeenkomst hebben gezien.
Wat de versieringen der helmen betreft, wij merkten reeds
op, dat op allen dezelfde soort reliefversieringen voorkomt van
geperste kruisjes, parelrandjes, puntcirkeltje en dergelijke. Daar#228
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mede zijn voornamelijk de randen der verschillende helmdeelen
versierd, zooals ook bij onzen helm het geval is. Hoe deze
versieringen bij verschil in details, toch een en hetzelfde karakter
dragen, kan men zien op Afb. 64,8, waar sub 1 is afgebeeld het
versieringsmotief van onzen helm, sub 2 dat van den Augsburgschen helm, sub 3 van dien te Neurenberg, sub 4, 5 en 6
successivelijk dat van de helmen van Worms, Kertsch en Budapest. Als no. 7 is daaraan toegevoegd de versiering van een
helm uit Thorsbjerg 1), wiens constructie wel is waar een
geheel andere is, doch juist om zijn versieringstechniek door
Lindenschmit e. a. is aangevoerd om onze helmen te kunnen
dateeren.
Voor de dateering n.l. van onze helmtypen is men voornamelijk uitgegaan van de techniek en wijze van versiering,
die op verschillende vondsten in N. en O.-Duitschland, als in
de Donaulanden terugkeert. Daartoe behoort o.a. de genoemde
helm van Thorsbjerg, wiens kap gevormd wordt door kruisgewijze over elkaar loopende verguld-zilveren banden, die een
versiering hebben als sub 7 afgebeeld, en van techniek
als die op onze helmen. Op grond van andere bijvondsten werd
deze helm gedateerd op 4e of 5e eeuw na Chr. 2) en worden
in het algemeen onze helmen beschouwd als laat-Romeinsch
werk uit den tijd kort voor het begin der groote volksverhuizingen. Des te belangrijker is voor hun chronologie de munten,
die bij onzen helm gevonden zijn. Waar de vondst in de Peel
geen grafvondst is, doch de drager van den helm op een of
andere wijze hier is verongelukt, vormen de munten het gangbare geld, dat hij “op zak” had, en zijn dus een zeker dateeringsmiddel voor onzen helm. Allen van Constantijn, plaatsen zij ons
dus onzen helm in de 4e eeuw, om welken tijd dus ook de
door ons vergeleken helmen en verder boven aangeduide vondsten te groepeeren zijn.
Hoe onze helmen onderling in tijdsorde tot elkaar staan is
moeilijk vast te stellen. Allerminst is daartoe de typologie aan
te wenden, zooals wel is geschied. Immers hoe zeer ook verschillende in vorm, zagen wij tusschen onzen helm en die van
Pfersee en Worms een zoo groote overeenstemming in constructie, dat zij, in weerwil van hun afwijkende vormen, haast
uit eenzelfde fabriek moeten zijn voortgekomen.
De vraag, welke fabriek dat moet geweest zijn, kunnen wij
in zóóverre beantwoorden, dat onze soort helmen vervaardigd
zijn in een der rijkswapenfabrieken van het Romeinsche
keizerrijk, zooals er waren in Constantinopel en Antiochië.
Reeds lang heeft men n.l. met onze helmen in verband gebracht een plaats in den Codex Theodosianus (X, 22, 1), waar
sprake is van metaalarbeiders in 's rijks wapenfabrieken, speciaal
belast met helmen te overtrekken met zilver en te vergulden
(tegere argento et deaurare). Barbaricarri 1) worden zij genoemd,
een benaming, die er op wijst hoe deze arbeiders van vreemde
herkomst waren.
Wordt hiermede de versieringstechniek onzer helmen van zelf
als een niet-Romeinsche gekenmwerkt, ook het type onzer helmen is daarmee in overeenstemming. Hebben zij ook al hun
beweegbare wangkleppen met Romeinsche helmen gemeen,
onromeinsch is de neusbeschermer en wenkbrauwen in den
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helmrand, welke aan Grieksche, met name Korinthische helmen
herinneren, terwijl ook de losse nekbeschermer op vreemde
invloeden schijnt te wijzen, welke met de barbaricarii van zelf
de Romeinsche wapenfabrieken moesten binnenkomen.
III.
Onder de bijvondsten zijn de 37 bronzen munten het belangrijkste. Hoewel het meerendeel sterk is afgesleten en gedeeltelijk
afgeknapt, kenmerken zij zich, hetzij door haar voor- hetzij door
haar keerzijde, allen als munten van Constantijn. Voor zover haar
exergues te lezen zijn, is zeker 1 exemplaar geslagen te
Siscia (off. B), 3 te Rome (off. P en T) en 9 te Trier (off. S),
terwijl de overige door een volkomen zelfden muntslag van voorzijde of keerzijde onder die van Rome en Trier te rangschikken
zijn. Deze beide laatste muntsoorten zijn, voor zoover is na te
gaan, elk in één type vertegenwoordigd, waarvan wij met
dat van Siscia de beschrijving hier laten volgen, om overigens
te verwijzen naar J. Maurice, Numismatique Constatinienne,
Tom. i, p. 208 e.v., p. 423 e.v. en Num. Chron. 1900, p. 322.
[bijvondsten]

3700

3705

3710

3715

3720

3725
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3740

3745

Siscia:
Vz. IMP CONSTANTINUS P F AVG
Gedrapeerd borstbeeld van Constantijn naar rechts,
met lauwerkrans om het hoofd.
Kz. IOVI CONSERVATORI
Jupiter steunend op een scepter, dien hij vasthoudt
met de opgeheven rechter hand. Over den schouder
een afvallend kleed, overigens naakt. Zich wendend
naar links, draagt hij in de linkerhand eene Victoria
op een globe. Links aan zijn voeten een adelaar
met krans in den bek. rechts in het veld B.
Ex. ˑSISˑ
Rome:
Vz. IMP CONSTATINUS P F AVG
Borstbeeld van Constantijn n.r. gedrapeerd en geharnast. Om het hoofd een lauwerkrans.
Kz. SOLI INVICTO COMITI
Sol geheel naakt, met stralenkrans om het hoofd.
Wendt zich naar links met opgeheven linkerarm.
Over den rechter arm hangt een kleed, op de hand
houdt hij een globe.
Ex. RP of RT
Trier:
Vz. IMP CONSTANTINUS MAX AVG
Geharnast borstbeeld van Constantijn n.r., met
helm en lauwerkrans.
Kz. VICTORIAE LAETAE PRINC PERP
Twee Victoria's, tusschen welke een altaar, met
ster aan de voorzijde. Op het altaar houden zij
een schild vast, waarop de linksche Victoria met
een stylus schrijft: VOT PR
Ex. STR
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Van enkele exemplaren geven wij een afbeelding op Pl. 65
Onder No. 1 is de munt van Siscia afgebeeld, onder 2 een
van die te Rome geslagen, onder 3 en 4 de beste voor- en
keerzijde der Triersche exemplaren. Dezelfde plaat geeft verder
de afbeeldingen der overige bijvondsten in zilver of brons.
Van brons zijn het klokje, de spoor en fibula. De laatste is
van het z.gen. handboogtype en komt in dateering met de
munten overeen. De afbeeldingen dezer voorwerpen spreken
overigens genoeg voor zich zelf, om ze nog nader te behoeven
te beschrijven. Het zelfde geldt van het zilveren beslag, dat
tot versiering diende van de tot de vondsten behoorende leeren
scheede. Het beslag is met 8 gaatjes voorzien, waardoor het
op het leer moet zijn vastgenaaid. De scheede is uit één stuk
gesneden en aan elkaar genaaid.
Van de overige leervondsten laat zich omtrent de groote
stukken weinig naders zeggen, evenmin als wij dat kunnen
van de losse reepjes wollen stof. Vermoedelijk hebben wij
bij de groote stukken leer de resten van een schabrak. Daaronder is n.l. een vierkant stuk leer met een omzooming,
waarin gaatjes zijn geboord, zoodat een tweede stuk daaraan
schijnt vastgenaaid te zijn geweest. In het midden is een gat
gesneden, waardoor de riem van den stijgbeugel of de buikriem getrokken kan zijn.
Belangrijker is wat aan leeren schoenen werd gevonden.
Het zijn een linker-exemplaar (Afb. 65a), waarbij de resten van
den bijbehoorenden rechterschoen, verder een rechter buiten (b)
en een rechter binnen-schoen (c), die niet in elkaar passen,
dus tot twee afzonderlijke exemplaren hebben behoord.
De sub a genoemde is door zijn betrekkelijke gaafheid het
belangrijkst. Hij bestaat uit een buiten- en binnen-schoen, met
een extra binnenzool en blijkbaar twee buitenzolen, die successivelijk aan den binnen- en buiten-schoen met een smallen leeren
draad zijn vastgenaaid. De schoen, 26 c.M. lang bij een
grootste breedte van 11 c.M., is uit één stuk leer gesneden,
naar een patroon, zooals Afb. 66,1 te zien geeft, waar de schoen,
van de buitenzool gezien, uitgeslagen is afgebeeld. Slaat men
het patroon naar buiten om dicht, dan loopen dus de punten
van aansluiting langs den rand van den hiel (a) en de Achillespees (b), van voren langs langs de teenen (c) en over den neus
van den voet (d). Dáár is het leder dus telkens aan elkaar gehecht, en wel, evenals bij de zolen, met een leeren draad genaaid. De wreef heeft op het midden, als mede links en rechts
een reeks van insnijdingen, terwijl haar rand gekarteld is uitgesneden. Op het midden van de wreef is bovendien een oogje
(e) in het leer aanwezig, dat blijkbaar verband hield met het
vastrijgen van den schoen. (Vgl. Jacobi, Saalburg, Taf. 80,7).
Een gekartelden rand heeft ook het hielstuk, dat verder een
ingeperste versiering heeft, waarvoor wij naar Afb. 65a en
66, 1 verwijzen.

3800
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Ook de rechter buitenschoen, dien wij sub b noemden, heeft
aan de wreef een fijn gekartelden rand en een versiering, die
Afb. 66, 2 te zien geeft. Van een lengte van 27 c.M., en 9 c.M.
op zijn breedst, is ook hij uit één stuk leer gesneden. Hetzelfde geldt van den binnenschoen, sub c genoemd, die een
maat heeft van 27.50 bij 8.50 c.M. Hun uitgeslagen patronen
vinden wij op Afb. 66, 2-3. Daarop is te zien, hoe zij in het
voorstuk met elkaar overeenstemmen, aan den hiel daarentegen
anders zijn gesneden. Het hielpatroon van den binnenschoen
komt, zooals we zien, overeen met dat van den onder sub a
beschreven schoen. Hetzelfde vinden wij terug bij een schoen
op Afb. 66, 4, die ook overigens in veel op onzen eerste gelijkt:
het is een schoen uit het Thorsbjerger Moor (Engelhardt, op.
cit. p. 18, Pl. 3), waaruit wij ons herinneren dat ook de helm
afkomstig was, dien wij met den onzen vergeleken.
Leiden.
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Bijlage 2: Berichten en correspondentie over de vondst
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12 februari 1910 Romeinsche nederzetting.
Dr. J. H. Holwerda te Leiden schrijft in "Vragen en Mededeelingen" het volgende over
de Romeinsche nederzetting bij Beesel. "Reeds vroeg waren hier bij Beesel enkele
Romeinsche en Germaansche overblijfselen gevonden. Zelfs onderzochten we hier voor
eenige jaren een klein grafveld uit die periode, waaruit enkele urnen in het
Rijksmuseum van oudheden aanwezig zijn. Daar men hier echter dezen winter het terrein
in kultuur ging brengen, moest er vanwege het Rijksmuspijl
eum van Oudheden een onderzoek worden ingesteld naar wat hier waarschijnlijk eenmaal
gelegen had en of de bewerking van den grond die vroegere resten niet verstoren zou.
Uit den aard der zaak is het seizoen daarvoor ongeschikt. Toen ik dan ook de
overtuiging had, dat de bebouwing van den grond hier aan de overblijfselen geen kwaad
zou doen, kon ik het werk staken. Een bepaald oordeel uit te spreken is misschien wat
voorbarig. Toch meen ik hier in den grond zeker het profiel van een Romeinsche gracht
te hebben gezien en zijn de scherven betrekkelijk weinig in aantal hier gevonden,
alle aan een zelfde bepaald tijdstip in het latere deel van de 2e eeuw na Chr. toe te
schrijven. Een en ander doet mij vermoeden, dat hier een slechts zeer tijdelijk
Romeinsch kamp uit die periode in den grond ligt, waartoe zeer waarschijnlijk ook de
vroeger reeds gevonden brandgraven in de buurt hebben behoord. Hoewel door vroegere
afgraving van het terrein een groot deel geheel moet zijn vernietigd, zal een nader
onderzoek de juistheid van mijn vermoeden nog wel met zekerheid kunnen bevestigen of
logenstraffen."
15 juni 1910 [18 maart 2006 De vloek van de Romein]
[...] Hij heeft inmiddels twee krantenartikelen teruggevonden die bewijzen dat die
helm helemaal niet werd gevonden door de Meijelse turfsteker, maar door een
turfsteker uit Helden, officieel Peter Janssen geheten, maar beter bekend als Loeves
Pier. Dit was in de krant gekomen vanwege z'n diamanten bruiloft, in het najaar van
1965. Loeves Pier had de verslaggever verteld dat hij op die middag in 1910 Gebbel
Smolenaars er nog net van had kunnen weerhouden de helm kapot te steken. Piet had
zich in de turfput laten glijden en had het geval er met beide handen uitgegraven.
Hij had de helm afgespoeld in een veenplas en 'm toen op zijn eigen kop gezet. Pier
was zelfs nog naar de bakker in Helenaveen gegaan om daar een kartonnen doos te gaan
vragen zodat Smolenaars de schat mee naar huis kon nemen. Want ze hadden die middag
nog veel meer gevonden, 'zoals een paar laarzen, een paar schoenen of sandalen, een
lederen paardendeken een zilveren spoor en 'n 40-tal koperen munten', aldus had
Loeves Pier de verslaggever verteld. [...]
Zijn vader had nog gesproken met turfgravers die in 1910 ooggetuige waren geweest van
het tumult rondom de vondst. Er moet toen tijdens het graven een heleboel verloren
zijn geraakt. Z'n vader heeft nog ooit een stuk van de lans gehad, die door de
turfstekers in stukken was gestoken.
De stenen heeft-ie nadien aan de heemkundevereniging van Helden gegeven en liggen nou
ergens op zolder.
[Op 23 oktober 1905 trouwt Peter Janssen uit Helden met Maria Wilhelmina Peters uit
Tegelen.]
17 juni 1910 Brief van Dominee Broer de Jong aan de heer Holwerda
Helenaveen 17 Juni 1910.
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”; immers een zeer gewoon 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.
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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.
Met de meeste hoogachting
Uw. Dw/ dnr.
B.de Jong.
Herv. pred.
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kaartje in het boekje Witte magie van Leo Kluijtmans
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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.

3920

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.

3925

19 juni 1910 [Kluijtmans over Bos]
[uit een interview van 26 juni 1978 van Tij Kools met Leo Kluijtmans]
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
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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.

3950

20 juni 1910 [maandag. Uit de tijdafdruk op het telegram van maandag is op te maken
dat van Beurden Smolenaars zondag 19 juni heeft bezocht.]
't Was een stuk van den helm, die inwendig met leer bekleed was, waarin zelfs een
kussentje lag, om het hoofd tegen den druk te beschermen. Langzamerhand kwamen te
voorschijn de lederen koker, een grove schoen, waaraan de bronzen vergulde spoor zat,
een bronzen mantelhaak, een sluitstuk van een pijlkoker en dan de zilveren zwaar
vergulde helm met gedreven lijstwerk en versierselen bedekt, welks saamgehouden
werden; dit alles was met zilveren stiften, die naar buiten in knopjes eindigden, op
de lederen kap bevestigd. Het metaal is zuiver roestvrij, het verguldsel is iets
donkerder van kleur, maar goed bewaard. Doordat men, jammer genoeg, het metaal van
het leder gescheiden heeft, is de helm in de oorspronkelijke samenstellende stukken
gevallen. Nog werden twee platen van den helm, een zwaardlelie, die als sieraad met
de kap door stiften verbonden was, gevonden. Eene zijplaat draagt een opschrift, dat
een der lezers wellicht ontcijferen kan. Nog werd een plaat gevonden door een ander
arbeider. Door de goede zorgen van den Burgemeester van Deurne werd eene wacht bij de
vindplaats gezet, waardoor ontgraving door onbevoegden voorkomen wordt. Bij dat alles
werden 41 bronzen en zilveren muntstukken gevonden met den kop en het omschrift
Constantinus, keerzijde b.v. gekroonde naakte god met staf, bliksemschichten en
vogel, daarnaast eene B.

3955

20 juni 1910 Z'n vader vertelde ook dat zondags na de vondst de Peel werd
overstroomd met schatgravers die elke turf die ze tegenkwamen openbraken op zoek naar
Romeinse munten. [...] Ze vonden er nog een paardenbit in en een koperen ringetje en
toen ze uitgezocht waren [...]
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20 juni 1910 van Beurden over Bos
Hij wist verder te melden dat directeur Bos van de Maatschappij Helenaveen lederen
stukken en schoenen had meegenomen, waaronder de fragmenten die aan de helm hadden
vastgezeten. Bij verwijdering van het leer had Gebbel de helm beschadigd, aldus Van
Beurden; dat leer had de helm bij elkaar gehouden. Volgens de melding had de
burgemeester van Deurne meteen een wachtpost naar de vindplaats gestuurd om te
voorkomen dat schatgravers de plek zouden omwoelen. Van Beurden drukte Gebbel op het
hart om de voorwerpen enkel aan een medewerker van het Rijksmuseum te laten zien.
20 juni 1910 telegram van Roermond naar Leiden
TELEGRAM No B2, 40 woorden.
Aangenomen te Roermond, den 20 1910, ten 8 u. 12 m. middags
Ontvangen te LEIDEN den
/6 1910, ten 9 u. 12 m. v 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 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 naam las ik dikwerf in verband met opgravingen vandaar deze mededeeling
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 waren ge weet gouden helm sporen k?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 daar woonde Den helm was van binnen
zilver. Ook worden op deze plaats heel veel urnen etc gevonden. en zeide hij het eene
?kisten begraafplaats geweest was. Ik heb de juistheid zijner mededeelingen niet
kunnen toetsen daar mij den tijd daartoe ontbrak.
Wellicht weet Gemeente bestuur Weert en meer van
Hoogachtend
UwZeerGedD?dD
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M. Wijmans
adres
Nijmegen
21 juni 1910 Merkwaardige vondst.
Meijel. Zooals in ons nummer werd medegedeeld, vond de veenarbeider G. Smolenaers
verschillende gouden voorwerpen waarbij 3 goudstukjes. Thans kunnen wij mededeelen,
dat dezelfde arbeider Vrijdagnamiddag op dezelfde plaats, doch iets dieper in het
veen nog 36 goudstukjes vond. Alle dragen jaartallen varieerende tusschen 500 en 600.
Men vermoedt, dat de man voor heel wat waarde gevonden heeft. De voorwerpen trokken
reeds tal van bezoekers.
[uit: DE NIEUWE KOERIER. MAAS- EN ROERBODE. Zaterdag 18 Juni 1910, No. 67 Eerste
Blad. (=pagina 5) [...] Dit blad verschijnt iederen DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG]
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.
De burgemeester van Meijel Jan Truijen wordt tamelijk snel na de conferentie ernstig
ziek, zoals blijkt uit kranten-berichtjes van 7 juli en 17 augustus 1910:
23 juni 1910 Landbouworganisaties.
In café National te Venlo hadden Woensdagmiddag de algemeene vergaderingen plaats van
den Zuid-Ned. Zuivelbond en van het botercontrole-station Maastricht. Voorzitter ?
beide vergadering de heer Jan Truijen, burgemeester te Meijel. [...]
7 juli 1910 Provinciale Staten.
Dinsdagmorgen opende Z. Exc. Jhr. Mr. G. Ruijs de Beerenbrouck in naam der Koningin
de Kamerzitting der Provinciale Staten van Limburg.
Afwezig waren met kennisgeving de heeren Janssen, Helden, Korsten, Herten en Truijen,
Meijel. [...]
17 augustus 1910 [...] Den heer Truijen, Meijel, wordt een huldetelegram gezonden met
den wensch voor een spoedig algeheel herstel.[...]
23 juni 1910 inventaris van de vondst door de gemeente Deurne
[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 Brief van het museum aan de gemeente Meijel
338.
0
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.
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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 Brief van het museum aan de gemeente Deurne
339.
0
23 Juni 10.
WelEdelachtbare Heer.
Namens de Directie van het Rijksmuseum van oudheden veroorloof ik mij met het
volgende verzoek tot U te komen.
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
340.

4110

4115

4120

Brief van het museum aan M. Wijmans te Nijmegen
23 Juni 1910.

0

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.

Brief van het museum aan dominee B. de Jong
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
??

0
427

Brief van het museum aan A.F. van Beurden te Roermond
23 Juni 1910.

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 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 -1Meyel 24 Juni 1910
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
De Burgemeester
het Rijksmuseum
(get) Jan Truyen.
van Oudheden te Leiden
Meyel 24 juni 1910
24 juni 1910 Brief van de burgemeester van Meijel aan het museum -2No 3079 Meijel 24 Juni 1910.
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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 gemeente
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 Smolenaars 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 bezichtigd
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?
25 juni 1910 een helm met kruis versierd, doch jammer in stukken; een soort bel, een
paar voetsporen, het gevest eens degens, verreweg vergaan; een speld, stormband en
lederbedekking, alles met fijne bolletjes, ter groote van fietskogeltjes afgezet.
Verder nog een paar overschoenen van ongelijke grootte, terwijl bij dit alles nog
kwamen 41 geldstukken met het jaartal 512.
Later werden nog twee zulke stukken door andere personen gevonden.
25 juni 1910 Men vondt een verguld zilveren helm 30 cM. lang en 20 cM. breed en even
hoog. Hij bestond uit een sterke lederen kap, waarop door middel van vele zilveren
stiften die in paarlenkoppen eindigden een achttal fraai bewerkte vier- en
driehoekige platen van verguld zilver bevestigd waren. Zij werden samengehouden door
een van voor naar achter loopenden kam van edel metaal, bezet met zilveren paarlen.
Van voren, boven het gezicht was de helm wat meer ovaal gehouden. Ook de mooie
zijstukken, die van den helm langs de schouders afhangen, vond men. Zij zijn 20 cM.
hoog, van boven 12 breed en met een sierlijk verloop tot 5 cM. ingaande.
Daarbij lag een gouden lelieversiering 10 c.M. bij 10 c.M.; een mooie achterplaat,
halfrond, waaraan nog de gespen en een riempje zaten en waarop in zeer vreemd schrift
een lange naam gedreven is. Het schrift herinnert aan 't Runenschrift, maar vertoont
meer Grieksche vormen. Aan een groven schoen zat een bronsverguld spoor, aan een stuk
doek of leder een goedgevormde, zware mantelhaak of fibula.
Ook 41 munten lagen bij deze overblijfselen uit lang vervlogen tijden.
onbekend 1910 Brief van het museum aan Gabriel Smolenaars
Oudheden 0 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.
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
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A.E.J. Holwerda.
28 juni 1910 Kasboek van de Maatschappij Helenaveen
1910
Per transport
Jun
23
“ Onkosten ? reisk. direct ?otre
24
“
idem telefon huis
86
1910
Juni

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

28
30

4265

28 juni 1910
355

419

4270

4275

4280

91

f 6193.27
30.- 1
14.30 v
f 8107.99
223.50
100.20.65

Brief van het museum aan van Beurden
28 Juni 1910.

Teekening Meijel.
WelEdelgeborenHeer,
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
359.
391
29 Juni 10
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28 Juni 1910
No 1794; K en W.
vondst onder Deurne
Bericht van
den Burgemeester
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
Zijne Excellentie
De Hoogleeraar-Directeur
den Minister van
van het Rijksmuseum
Binnenlandsche
van Oudheden
zaken
A.E.J. Holwerda.
6 juli 1910 Merkwaardige vondst.
DEURNE. Omtrent de alhier gedane vondst kan worden medegedeeld, dat de firma, aan
welke het bovenveen behoort, eenige mannen aan het werk heeft gezet, om ook het
naburige veen te onderzoeken.
Ondertusschen is er een strijd ontstaan over den eigendom van de gevonden voorwerpen.
Zooals reeds werd gemeld, werd een en ander aangetroffen op de grens van het
bovenveen en het z.g. zwarte veen.
Waar nu de gronden behooren aan de gemeente Deurne, het bovenveen evenwel verkocht
werd aan de firma, bij welke de vinder in dienst was, laten zoowel de gemeente Deurne
als genoemde firma rechten gelden.
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De voorwerpen werden voor het grootste gedeelte, door den vinder bij den Burgemeester
van Meijel in bewaring gegeven.
Van het museum van oudheden kwam bericht in, dat in verband met de opgravingen te
Voorburg, geen persoonlijk onderzoek van het museum uitgaande ter plaatse kan
geschieden.
Namens het museum is evenwel een schrijven gericht aan de burgemeesters van Deurne en
van Meijel.
7 juli 1910 Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum
GEMEENTE DEURNE c. a.
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
bij schrijven van 23 Juni jl no 339. verstrekt.
Hoogachtend
Uwdwdr
K.Laan
Burg
9 juli 1910 Bezoek van Holwerda jr. aan Deurne
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.
20 juli 1910 Briefje van Ueberbach uit Helden aan het museum
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 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.
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.
#228

91

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

Naspeuringen: Een volledige Romeinse officier-uitrusting in Helenaveen
4385

4390

4395

4400

4405

4410

4415

4420

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
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
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]
31 augustus 1910 Smolenaars over de komst van Holwerda
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
13 september 1910 Brief van het museum aan de gemeente Deurne
[verder praktisch onleesbaar]

4425

4430

4435

4440

0
43
455 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 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
478

Brief van het museum aan de gemeente Deurne

16
80
4445

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.
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4450

4455

4460

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 hadden ?ijsten D?
Steegh zelf
6 oktober 1910 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
08

Brief van het museum aan de gemeente Deurne
7 Oct 10

43
115
4465

4470

4475

4480

4485

4490

4495

4500

4505

4510

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 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.
DEURNE,25 Oct 1910
Den Heer Directeur van het Museum van Oudheden
Leiden.
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
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
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4515

4520

4525

4530

4535

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

1??
175
4540

4545

4550

4555

Burgemeester van Deurne
Copie N568 te Deurne
8Nov1910
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 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 = BURGEMEESTER .+
24 november 1910

14?
220

4560

4565

4570

4575

Brief van het museum aan de burgemeester van Deurne
P.L.vanGenderen admin

Brief van het museum aan de burgemeester van Deurne

599
24 Nov 10
Hooggeachte Heer
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 lieten 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
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4585

4590

4595

4600

4605

4610

4615

4620

4625

4630

4635

4640

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 Staten de zaak goed hebben gesteund
en we tot afrekening over kunnen gaan. Intusschen dank ik u nog wel zeer voor uw
bevonden welwillendheid in deze zaak.
Hoogachtend
Uwdwd
JHHolwerda
onderdirekteur
den WelEdachtb. Heer Burgemeester
van Deurne
24 november 1910 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
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 Brief van het museum aan Smolenaars
600.
0.
24 Nov
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
25 november 1910 Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum
GEMEENTE DEURNE c. a.
DEURNE,28 November 1910
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4650
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4680

4685

4690

4695

4700

4705

No 4B.
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 ingezonden.
‘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
28 november 1910 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.
30 november 1910 Brief van Smolenaars aan het museum
II
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
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4710

4715

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
4720

4725

4730

3 Dec, ‘10.
Den Heer A. F. van Beurden
Roermond.
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

4735

4740

4745

4750

4755

4760

4765

4770

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
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 Briefje van Slaats aan het museum
Daar U Ede mij vraagt naar die spullen van den helm, zijn in mijn bezit tegen
belooning verkrijgbaar
Hoogachting
H Slaats
9 december 1910 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
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passeeren der akte van koop en verkoop.
De Gemeenteraad voornoemd,
?? [KLaan?]
De Secretaris,
P.L.Gijsbers
LS
9 december 1910
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Brief van het museum aan Slaats

635.
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.
12 december 1910 Briefje van Slaats aan het museum
II 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.
DEURNE, 13 Dec 1910
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 geschikste zijn?
Hoogachtend
De Burgemeester van Deurne ca
KLaan
14 december 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

4835

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
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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.
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
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

4855

19 december 1910 Betaling aan Slaats voor enkele voorwerpen
[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.]

4860

20 december 1910
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Brief van het museum aan de burgemeester van Deurne
RIJKS-MUSEUM VAN OUDHEDEN TE LEIDEN.
20 December 10

649
Betaling helm
van Deurne
2 contracten van
? [ov]erdracht.
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 Brief van het museum aan dominee de Jong
654
0
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
den WelEerw. Heer
Ds B. de Jong.
Predikant Helenaveen
20 december 1910
?57 [=657]

0

4900
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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 L. Ueberbach
Helden
20 december 1910
?

Brief van het museum aan van Beurden
20 December 10

2??
232
4920

4925

4930

4935

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

0
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Brief van het museum aan Wijmans
20 December 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
21 december 1910 Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum
II GEMEENTE DEURNE c. a.
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
Aan
de Administrateur van het
Rijksmuseum van Oudheden
te Leiden

#228

100

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

Naspeuringen: Een volledige Romeinse officier-uitrusting in Helenaveen
4965

22 december 1910

Brief van het museum aan van Beurden
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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
den Weledelges Heer
A. F van Beurden
? van het Kadaster
en genootschap “Limburg” te Roermond
30 april 1911 Wetenschappelijk verslag door Evelein
Een Romeinsche helm uit de Peel
13 mei 1911 De gouden helm van de Peelvondst.
Onze lezers zullen zich herinneren, hoe in de Peel een kostbare helm gevonden werd en
ook allerlei bijbehoorende zaken, die aan den voortijd herinnerden. Destijds werd
deze vondst als zeer merkwaardig gesignaleerd en het blijkt - nu ze in het
Rijksmuseum van Leiden opgesteld is - dat hij dit ook werkelijk is. Een degelijk
onderzoek en vergelijking met enkele andere exemplaren, die men in de Europeesche
musea vindt, leerde, dat dit stuk een unicum is.
Met den helm werden in het veen gevonden 37 bronzen munten van Constantijn, een
bronzen fibula of speld, een spoor en klokje, een stuk van een leeren dolkscheede met
bijbehoorend zilveren beslagwerk, een drietal leeren schoenen, groote stukken leer,
waarschijnlijk resten van een schabrak en enkele reepjes wollen stof, die tot de
kleeding van den krijgsman behoord hebben. Alles dateerde uit de 4e eeuw na Christus,
wat te opmerkelijker is, omdat de helmen in het buitenland ook uit dien tijd stammen.
De ronde helm bestaat uit symmetrische helften, samengehouden door een kam, vóór op
een neusbeschermer, terzijde twee wangkleppen, achter een nekbeschermer, die met
leeren riempjes aan den helm bevestigd; het blijkt, dat de eerste beschrijving in dit
blad volkomen nauwkeurig was. Alle deelen van den helm hebben dezelfde soort
versiering van knopjes een hoogopgedreven versierselen. Alles is met klinknageltjes
verbonden. De verguld zilveren vorm van den helm was bevestigd op een ijzeren kap, en
deze weer op een leeren, zoodat het geheele hoofddeksel vrij zwaar moet geweest zijn
De versiering bestaat uit geperste bloempjes en parelrandjes. Op den nekbeschermer
stond een opschrift dat ongeveer gelezen moet worden als: ?TIT VA ON URS LIBR I-L Dit
opschrift is een zoogenaamd verificatieopschrift en geeft het gewicht van het edel
metaal aan. Het zou gelezen kunnen worden: Tit(us) Valon(ius) Urs(us) Libr(am) (unam)
L. De helm zou vervaardigd zijn in een der wapenfabrieken van den Romeinschen staat
en het is geenszins onwaarschijnlijk, dat de verificateur het gewicht waarmerkte met
zijn naam. Op den rand staat nog een ingekrast opschrift: Stablesia VI. Zij duidt
eene afdeeling aan der Equites Stablesiani, een ruiterkorps tijdens het latere
Romeinsche keizerrijk over verschillende provincies verspreid. Een gedeelte lag in
Brittannie. De drager behoorde tot de 6e afdeeling der Stablesische ruiters. De
leeren schoenen, die gevonden werden, bestaan uit een buiten en binnenschoen met een
lossen binnenzool, en aan buiten en binnenschoen ieder een stevige vaste zool. De
schoenen zijn met leeren riempjes genaaid.
De geheele vondst is zeer merkwaardig en komt overeen met de helmen. gevonden te
Kertsch in Zuid-Rusland, die in de Ermitage te Sint Petersburg bewaard wordt, twee
helmen te Pfersee bij Aagsburg, verder de helm te Worms en een in den Donau bij
Budapest gevonden. Gelukkig is het stuk thans tegen een behoorlijken prijs door het
Rijksmuseum gekocht en blijft in Nederland. A. F. VAN BEURDEN.
17 september 1911 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
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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
G Smolenaars
20 september 1911 Brief van het museum aan Smolenaars
507
20 Sept. 11
Geachte Heer,
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 Brief van het museum aan Smolenaars
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 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
Meijel 26 September 1911
Na vele groeten
G Smolenaars
9 december 1911 Brief van Bos aan het museum
Helenaveen 9 Dec. 1911.
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 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 zitten, 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
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
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personen verongelukt waren.
Al ‘t leer verzamelde ik afzonderlijk, als de schoenen, ‘t zakje, hetgeen 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 wel of ‘t banden geweest waren,
breedere en smalle.
Omtrent de bewapening kon worden vastgesteld, dat deze vermoedelijk had bestaan uit
een speer of lans, 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 resten alsof door ‘t hout
een stalen veer gezeten had, alles wees op ‘t hout van een boog.
3° Een blokje was met groeven, om de boogpees glad te maken.
4° 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 zelfs 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.
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 deelen.
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 in 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 gebracht 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, ander 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

0
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Brief van het museum aan Bos

678
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 ?
24 december 1913 Brief van Smolenaars aan de gemeente Deurne
[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.]
Aan den raad der gemeente Deurne
EdelAchtbare Heeren
Ondergeteekende G Smolenaars arbeider te Meijel geeft met een beleeft verzoek zijn
verlangen te kennen Naar aanleiding van een schrijven van 24 November 1910 door de
Directie van het Rijksmuseum van oudheden te Leiden doordat aan den helm vroeger door
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mij gevonden de linker wangklep is bewaard gebleven toch de rechter wangklep is er
niet bij zoo wordt vermoed dat deze nog in de veenderij moet zitten
?ren waarom onderzittende
Zoo dat de Firma daar nu niet meer tusschen komt en ik geene toestemming meer van de
firma behoef te hebben Wanneer ik uwen raad de toestemming kraag dat ik daar nog eens
gaan peilen zoo zal ik wanneer het weer zulks toelaat na 1 Januari 1914 er wel eenige
dagen gaan zoeken op dat ik nog eens gelukkig kan kan zijn Hoopende dat uwen raad er
goedgunstig over mij mag beschikken-Uw d w d
G Smolenaars
Meijel 24 December 1913
12 maart 1914 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
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

5225

1 april 1914 Brief van het museum aan Smolenaars
[op briefpapier van het] RIJKS-MUSEUM VAN OUDHEDEN.
LEIDEN.
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Leiden 1Apr. 14
Den Heer G.Smolenaars te Meyel by Venlo
Geachte Heer
De wangklep is nog niet gevonden; de burgemeester zal waarschynlyk het 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
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
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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
18 juli 1914 Uit de Kranten.
[...] Wij honden vangen de hazen, zei het keukenrekeltje. Hoort den heer A. F. van
Beurden eens in De Nieuwe Koerier van 11 dezer: [...] Net als een paar jaren geleden
de schrijver van de "Kijkjes in Limburg" in de L. K. prakkezeerde, dat de uitdrukking
"den mijl op zevenen" afkomstig is van de dorpen Meijel en Sevenum! De heer Van
Beurden heeft meer van die toeren uitgehaald. Zoo schreef hij het vorig jaar in de N.
V. C.: "De Peel was een onoverkomelijke hinderpaal." Stel je voor den heer V. B., die
niet een "hinderpaal" wil uit den weg ruimen, maar er over heen wil klauteren! En als
hij het veld der etymologie opgaat, dan kan hij er ook aardig wat aan doen. Een enkel
voorbeeld uit vele: "maar over de Peel heen, in Oost-Taxandrie", in de Meijerij,
dáár, waar men de Paludi, de Peelmannen, moet zoeken, vond men veel heiden, veel
moeras; de eertijds jagende en visschende bevolking gevoelde zich daar thuis en legde
zich in die schrale streken op den landbouw toe. Men vereenigde zich bij die
vruchtbare gronden langs de beken en vormde daar een "loo". een nederzetting of
complex van woningen en als deze later tot een grooter dorp te samen smolten, vormden
de afzonderlijke "loo's" nog de heert- of haardgangen, de gehuchten, want meestal
waren de groepen woningen op genheugt of op de hoogte geplaatst." Aldus schreef de
heer A. F. van Beurden het vorig jaar in de N. V. C. een verzameling onjuistheden. Om
mij te bepalen tot wat ik zei: gehucht wijst niet op hoogte. De oorsprong van het
woord gehucht (ghehuchte, gehüft, gehüchte) zal gezocht moeten worden in hof (hoeve.)
WILBERT.
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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.
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
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? maart 1917 [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
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
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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
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
1911-1931 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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Bijlage 3: Beschrijving door van Beurden in BUITEN
2 juli 1910 [...]
't Was een stuk van den helm, die inwendig met leer bekleed was, waarin zelfs een
kussentje lag, om het hoofd tegen den druk te beschermen. Langzamerhand kwamen te
voorschijn de lederen koker, een grove schoen, waaraan de bronzen vergulde spoor zat,
een bronzen mantelhaak, een sluitstuk van een pijlkoker en dan de zilveren zwaar
vergulde helm met gedreven lijstwerk en versierselen bedekt, welks saamgehouden
werden; dit alles was met zilveren stiften, die naar buiten in knopjes eindigden, op
de lederen kap bevestigd. Het metaal is zuiver roestvrij, het verguldsel is iets
donkerder van kleur, maar goed bewaard. Doordat men, jammer genoeg, het metaal van
het leder gescheiden heeft, is de helm in de oorspronkelijke samenstellende stukken
gevallen. Nog werden twee platen van den helm, een zwaardlelie, die als sieraad met
de kap door stiften verbonden was, gevonden. Eene zijplaat draagt een opschrift, dat
een der lezers wellicht ontcijferen kan. Nog werd een plaat gevonden door een ander
arbeider. Door de goede zorgen van den Burgemeester van Deurne werd eene wacht bij de
vindplaats gezet, waardoor ontgraving door onbevoegden voorkomen wordt. Bij dat alles
werden 41 bronzen en zilveren muntstukken gevonden met den kop en het omschrift
Constantinus, keerzijde b.v. gekroonde naakte god met staf, bliksemschichten en
vogel, daarnaast eene B. [...]
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Bijlage 5: Zoektocht naar de overige vondsten rond de Peelhelm
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Personen, zoals commissarissen e.d. van de Maatschappij Helenaveen
Beijerman, H.Chr.; Bussum, Zeist
Beurden, van
Boetzelaer, van
Bos, Adrianus; overleden 23 maart 1931; GENA-villa, Helenaveen
Bos, Bernardus; overleden op 18 oktober 1926; Laan van Nieuw Oost-Indië 271, ‘sGravenhage
Bos, Jan; Huize Veldheuvel, Overschie; overleden 21 januari 1920
Bos-van Gilse van der Pals. C.E.A./Cornelia Elisabeth Alida; overleden 21 april 1936;
Neuhuyskade 8, ‘s-Gravenhage
drie kinderen: Boetzelaer-Bos, Johanna/Annie van; te Hilversum, de Bilt
Bos, C./Cor; te Utrecht, Zeist
Bos, Chris/Christiaan Albertus; overleden te Heemstede 16 december 1924; 23 jaar;
Bruinwold Riedel, E.; ‘s-Gravenhage
Carp, J.A.; Helmond
Groote-Bos, A.
Helb, H.J.; Wassenaar
Henny, B.; Beukenhorstlaan 10, Wassenaar
Henny-van Gilse van der Pals, J.;
Henny-van Gilse van der Pals, A.C.E.A.;
Henny, H.C.A.; ‘s-Gravenhage
Heuff, J.A.
Heijse, J.H.C.
Ittersum, E.G. van; Noordeinde 74, ‘s-Gravenhage
Kindermann, J.; Hamburg
Kretschmar van Veen, J.A. van; Boschrand, Soestdijkerstraatweg, Hilversum
Lambrechtsen, C.J.
Lanschot, F.J. van
Meerten-Kolff, M.C. van
Os, van
Royaards/Roijaards, H.J.
Rijckevorsel, F.J.J.M. van
Schoen, P.; Zaandam
Sypesteyn, van
Six-van Repelaer
Sprenger, Alfred; Buitenplaats Jachtlust Loosdrecht
Sprenger, A.M.; Wageningen
Vos, P.; Utrecht
Kranten- en tijdschriftartikelen
5 juni 1924 jhr. J.A. van Kretschmar [van Veen], Huize Heidepark, Hilversum 4 juni
1926 advertentie in het Algemeen Handelsblad
Gevr. 1 Juli bekw. zelfst. Keukenmeisje, P. G., in gez. 2 pers. Hoog loon.
Z. g. g. o. z. a. t. m. Adr. Mevr. Sprenger, N. Loosdrecht.
5 juni 1929 advertentie in het Algemeen Handelsblad
Mevr. SPRENGER-DE GEER (gez. z.k.) “Jachtlust” te Loosdrecht bij Hilversum, vraagt
een bekwaam KEUKENMEISJE, P.G. v.g.g.v.
[Alfred Sprenger, 30 jaar, trouwt op 15 oktober 1913 te Doorn met Hubertine Hermine
Adrienne Jeanne de Geer, oud 25 jaar.]
6 februari 1932 advertentie in het Algemeen Handelsblad
Prima Keuken-werkmeisje gevraagd, P. G. in kl. gezin buiten, v. g. g. v. loon f40.
Mevr. Sprenger-De Geer, Loosdrecht.
23 december 1929 Heden overleed, geheel onverwachts, onze geliefde Broeder,
Behuwdbroeder en Oom, de Heer HERMAN JOHAN ROYAARDS, in den ouderdom van 72 jaren.
Uit aller naam: H. W. J. ROYAARDS—van den Ham.
Utrecht, 20 December 1929. Maliestraat No. 9.
Op verlangen van den overledene geen bloemen en geen toespraken. De begrafenis zal
plaats hebben Dinsdag 24 December a.s. 's morgens kwart voor twaalf uur op de eerste
algemeene begraafplaats; vertrek van het sterfhuis te half twaalf uur. Volstrekt
eenige en algemeene kennisgeving.
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27 maart 1937 LOOSDRECHT
Het eerste kievitsei. Hedenmorgen werd door Jan de Bree Ezn. te Nieuw Loosdrecht in
den Egelshoek het eerste kievitsei gevonden. Volgens traditie werd het den heer A.
Sprenger van „Jachtlust" aangeboden.
15 september 1937 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve Echtgenoot,
Vader, Behuwd- en Grootvader HENDRIK WILLEM JAN ROIJAARDS VAN DEN HAM, in den
ouderdom van 74 jaren.
's-Gravenhage, E. ROIJAARDS VAN DEN HAM—THIEBOUT.
Amstelveen, W. J. ROIJAARDS. M. H. A. ROIJAARDS—HEYSE en kind.
's-Gravenhage, J. J. M. Baronesse VAN BOETZELAER—ROIJAARDS.
M. J. Baron VAN BOETZELAER.
's-Gravenhage, 14 Sept 1937.
Frederik Hendriklaan 31.
Geen bezoek. De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag a.s. twee uur op de
begraafplaats Oud Eik en Duinen. Vertrek van het sterfhuis te half twee.
Eenige kennisgeving.
1 februari 1972 Enige en algemene kennisgeving.
Tot mijn groot verdriet ontsliep heden, 30 januari 1972, in de ouderdom van 88 jaar,
mijn innig geliefde echtgenoot ALFRED SPRENGER, ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Loosdrecht “Jachtlust”.
H.H.A.J. Sprenger-de Geer
Bezoeken liefst na afspraak.
De begrafenis zal plaatshebben donderdag 3 februari a.s. Tegen 13.45 uur op de Nieuwe
Algemene Begraafplaats aan de Oude Arnhemsebovenweg te Doorn.
12 augustus 1974 Enige en algemene kennisgeving.
Heden overleed zacht en kalm, jonkvrouwe HUBERTINA HERMINE ADRIENNE JEANNE DE GEER
sinds 30 januari 1972 weduwe van Alfred Sprenger, in den ouderdom van 86 jaar.
A. Kluyver ex. Test.
Loosdrecht, 10 augustus 1974
“Jachtlust”.
Geen bezoek.
De begrafenis zal plaatshebben woensdag, 14 augustus a.s. Tegen 13.45 uur op de
Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Oude Arnhemsebovenweg te Doorn.
20 december 2012 gebeld met jhr G.G. Witsen Elias te Leeuwarden 058-2129591, A.
Sprenger was zijn oudoom, en hij had regelmatig gelogeerd in Jachtlust.
Details over de vondst van de Peelhelm volgens Leo Kluytmans
1 januari 1970 “De mystiek van de Peel” door Leo Kluytmans te Helenaveen
De 'poepen' een volksstam uit Westfalen in Duitsland hadden als deskundigen op dat
gebied de Peel met afvoer-wijken en zij-vaartjes doorsneden.
En onmiddellijk daarop hadden gemigreerde arbeiders de grote aanval ingezet.
In de tachtiger jaren in het midden begonnen naderde men in het voorjaar van 1910 de
laatste 'vale banken', die doodliepen tegen de brede voet van de hoogte waar ze in de
volle lengte parallel mee lagen.
Onder die honderden naamloze arbeiders zou Gabriël Smolenaars (roepnaam Gebbel) uit
Meijel de ontdekking doen. Toen de lange rij turfgravers zwoegend en zwetend die
'deuk' in het veen naderde, had niemand er een idee van wat hun wachtte. Ze hadden
het kunnen weten, met een beetje doorzicht, die in het oog vallende inzinking.
Het is wel mogelijk dat in die lange tijd door de slag de plek vervaagd was.
Wild en hard werd er gewerkt, het beulswerk turfgraven, er werd geld verdiend, en de
opzichters der NV's hielden er geen overwegingen op na welke buiten de harde praktijk
van hun (bazigheden) vielen. [...]
Maar de arbeiders groeven door, het tempo lag hoog, veel te hoog. Een van hen was al
'vreemde dingen gepasseerd', tot hij uiteindelijk bij de helm uitkwam.
Eerst meende hij dat het een in elkaar getrapte blikken bus of pot was, maar de
schemerende glans trok toen de aandacht, ook van de medearbeiders.
(Van een van hen heb ik vijftig jaar later veel hulp gehad met het zuiver definiëren
van de plek.)
Met z'n allen werd de helm nader bekeken, met waste hem in het derde poepenvaartje
af, waar men vlug van terugkwam toen men merkte dat er iets afviel
(versieringsknoppen).
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De helm was erg beschadigd door de slagen tóén!
Het Rijksmuseum [van Oudheden] te Leiden dat de helm in 1911 [moet zijn 1910]
aankocht, heeft hem bij de goudsmeden Du Chattel laten restaureren, het was beter
voor mij geweest van niet.
Toen de vinders door de glans een vermoeden kregen dat het goud zou kunnen zijn was
het hek van de dam. Er maakte zich een geweldige opwinding van hen meester.
En plotseling was ze er, de koorts, de goudkoorts, even gevaarlijk als de gele
koorts, een pseudo-gele koorts.
En bedenkelijke bleke kleur trok over het gezicht van de vinder, zijn ogen kregen een
waanzinnige glans, er ontwaakte in hem een wilde drift om zijn bezit veilig te
stellen en te trachten uit de breiden.
Hij begon met de vindplaats af te bakenen. Als een goudzoeker in het Wilde Westen
paalde hij zijn 'claim' af. Maar hij zocht zijn bescherming niet in een 'colt', maar
in zijn scherpe gravers-schop die hij dreigend in het rond zwaaide. Hij waarschuwde
ieder die nabij kwam de lijn die hij getrokken had niet te overschrijden.
“Ik had ze de kop gekloofd”! vertelde hij later. De waarschuwing was gemeend, dat
merkte men wel. Niemand die het ook waagde die lijn te overschrijden. De arbeiders
die te hoop liepen, dromden op veilige afstand samen.
Badend in het zweet, totaal bezeten van de goudkoorts, was de vinder over zijn
zenuwen heen van de emotie. Als een dolleman trok en rukte hij aan de leren mantel
van de officier die met stukken en brokken tevoorschijn kwam.
Alles wat geen goud was smeet hij over de Peel. Zelfs de schoenen van de Romein lagen
dagenlang over de Peel te slingeren. Het waren er drie, één van een grotere maat, dat
aan dat voorname punt geen aandacht geschonken is, is onbegrijpelijk, veel mensen
zijn niet tot combineren in staat.
Het verslag dat een zekere dr. Evelein in opdracht van het Rijksmuseum van het geval
maakte was volkomen waardeloos. In Oudheidkundige Medede[e]lingen van 1911 staat
alleen een dorre opsomming van de voorwerpen ergens in de Peel gevonden. Geen
definiëring van de vindplaats, geen bijkomstigheden, zelfs de naam van de vinder
niet.
Nu mag men wel zeggen wat een stelletje prutsers de zaak toen verknoeid hebben, het
is een wonder en onbegrijpelijk dat de schoenen niet verloren zijn gegaan, drie weken
hebben ze nog op de Peel gelegen. Maar goud bleef onvindbaar voor de vinder, binnen
in een turf vond hij een holte die gevuld was met een handvol muntjes, de beurs die
later ook gevonden is, was leeg.
Een jaar later, toen men de laatste 'bank' langs de hoogte afgroef, vond men nog een
mooi klein wijn-vaatje, met een paar liter inhoud, de rest van de totaal vertroebelde
wijn zat er nog in. Het vaatje is naderhand wél zoek geraakt. Het vaatje werd bij
elkaar gehouden door tenen bandjes, en had een zilveren kraantje, jammer dat 't
verloren is gegaan.
Een zilveren beker is ook nog gevonden, voorzien van een haakje om hem aan het getuig
te hangen. Dit moet nog ergens particulier aanwezig zijn in een jachtslot in
Loosdrecht dat toebehoord heeft aan de toenmalige directie van de Mij Helenaveen.
[cursief door de auteur]
En de vinder woelde maar door.
De toeschouwers onder de indruk van het gebeuren keken stil en zwijgend toe. Hoewel
ze er geen enkele notie van hadden wat er eigenlijk voorviel, waarschuwde hun
instinct hen dat er iets bijzonder gebeurde. Het nog zuiver instinct der primitieven
deed hen begrijpen dat ze geconfronteerd werden met iets dat de grens van het gewone
ver overschreed. Alles werkte er ook aan mee.
Terwijl een bleek omfloerste voorjaarszon het geheel een spookachtig reliëf
verleende, verdiept en omzoomd door de wazige verten van de sombere Peel was het of
de afschuwelijke misdaad uit de macabere duisternis van het moer, als een
apocalyptische verschrikking oprees en in een pestilente demonen-stank gehuld naar
buiten walmde, als was het een luguber fata-morgana der hel....
(Smolenaars vertelde later dat het er zo ellendig naar zwavel stonk...!)
Wat heeft dat te betekenen? [...]
Want instinctmatig voelde dat volk aan dat de inhoud van het gebeuren volumineus was
en niet volledig in de natuurlijke gang in te brengen was.
Dat instinctmatige was de diepere oorzaak der er in 1910 zich zo'n opwinding van het
volk meester maakte, het volk voelde het aan dat die vondst t.z.t. een ruk aan hun
ketenen inhield, en al wisten zij het niet onder woorden te brengen, juist zoals het
volk het nu aanvoelt dat in deze geschriften tot de kern der dingen wordt
doordrongen. [...]
21 juni 1975
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Villa (1000m3), koetshuis en stallen zijn architectonische tot in detail
oorspronkelijk.
Achter het huis bevind zich een fraaie tuin in Engelse landschapsstijl, met imposant
en eeuwenoud geboomte, overgaand in een kerngezond bosperceel, omgeven door
moestuinen, kwekerij en kleine boomgaard.
Totale opp. ca. 1.75 ha
Inlichtingen en bezichtiging A. Heineke mak. Tax. o.g., Loosdrecht, 02158-1138 of
020-229951.
17 juli 1992 advertentie in De Telegraaf
Loosdrecht
De “buitenplaats Jachtlust” in de bebouwde kom van Nieuw-Loosdrecht. Het sfeervolle
ca. 80 jaar oude en in goede staat verk. landhuis is in 1976 gerenoveerd waarbij
belangrijke stijlelementen intact bleven. De bijzondere tuin (van 5470 m²) met zijn
vijverpartij, forse eeuwenoude bomen, TENNISBAAN, vrijstaand bijgebouw (ca. 50 m²),
zal tuinliefhebbers, hobbyisten, privacy-zoekers en mensen met gevoel voor romatiek
zeker aanspreken.
De woning bevat een representatieve hal, drie ineenlopende royale kamers, serre
(voormalige oranjerie), opkamer, keuken, bijkeuken en een wijnkelder. 1e verdieping:
2 grote en 2 kleinere slaapkamers, badkamer en een groot dakterras. Prijs f1.100.000
Inl. Christiaan Smit Makelaars BV te Hilversum
Telef.: 035-240851
[met foto]
16 maart 2012 http://www.monumentenloosdrecht.nl/1426990.htm
Het College van burgemeester en wethouders heeft op 7 december besloten om de NieuwLoosdrechtsedijk 53/Luitgardeweg 2a, de Loosdrechtsedijk 147 en de Veendijk nummer 8
aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument. Het college volgt daarmee het
advies van de monumentencommissie.
Stalgebouw
Nieuw-Loosdrechtsedijk 53/Luitgardeweg 2a is in 1916 gebouwd als stalgebouw voor de
Loosdrechtse wethouder Alfred Sprenger. Het gebouw is gelegen op het terrein tussen
genoemde adressen. Voor het ontwerp tekende de Hilversumse architect B.H. Bakker die
ook verantwoordelijk was voor de verbouwing van de villa Jacht[l]ust. Deze villa
gelegen aan de Nieuw Loosdrechtsedijk was eveneens van Sprenger en is ook een
gemeentelijk beschermd monument.
Transformatorhuisje
Op het adres Oud-Loosdrechtsedijk 147 staat Traf. Dat bijzondere transformatorhuisje
uit 1932 heeft een opvallend hoog tentdak.
Zomerhuis
Het adres Veendijk 8 tenslotte, is in 1929 gebouwd als zomerhuis van A.E.J. Bertling,
directeur van de Hilversumse Rijwielfabriek en voormalig minister van financien.
De eigenaren van het adres Veendijk 8 hebben een zienswijze ingediend en zullen
mogelijk bezwaar maken tegen de aanwijzing.
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Bijlage 6: WITTE MAGIE [door Leo Kluijtmans]
De Wonderbare Steen.
Bronzen munt van keizer Constantijn.
Bronzen ringetje van de helm
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[Gekregen van Oma Theelen bij 't slagen van mijn eindexamen. 13-VI-1971]
PALUS - UITGEVERIJ "DE MYSTIEK VAN DE PEEL"
VIERDIMENSIONALE BELEVENISSEN NAVERTELD DOOR: LEO JOZEPH KLUIJTMANS
(AMATEUR-ARCHEOLOOG AGRO-MAGIËR).
GEB. 4 JULI 1906
DRUKWERK: TY KOOLS - DEURNE.
SPECIALE FOTO'S VAN HET: RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN TE LEIDEN.
ALLE RECHTEN BIJ DE UITGEVER.
CONTROLE VAN ECHTHEID; DE DUBBELE SIGNATUUR.
DRUK:
Naturel

NIHIL OBSTAT JESUS CHRISTUS SUPERVISOR.
foto's van de omslag: "de gouden helm"
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INLEIDING
Wat in deze geschriften naar voren gebracht gaat worden, is het resultaat van vijftig
jaar intensief archeologisch onderzoek. Dat resultaat valt zover buiten alle normale
proporties en verhoudingen, dat de buitenstaander die grote sprong niet op stel en
sprong bij zal kunnen benen.
Het zal niet licht zijn een niveau te verlaten, dat te lang stabiel gebleven is, en
daardoor als onwankelbaar begrepen wordt. Dat zogenaamde begrip (want dat is voor mij
een schijn-begrip geworden) zal ik rücksichtslos aantasten. Kort en bondig gezegd: ik
heb het geheim der dingen ontdekt, of ze hebben het me laten ontdekken. En ik zal de
mogelijkheden en de tijd krijgen om dat uit de doeken te doen. Want zoiets mag men
niet voor zichzelf houden, want zoiets heeft men niet voor zich alleen gekregen.
Het zal wel een bepaalde tijd moeten duren voor de nieuwe wetenschap gemeengoed is
geworden, jammer!
Veel zal er van afhangen of ik het op de goede manier breng, want voor zulke stof
staan duizend vormen ter beschikking. Hoewel op zich ieder vorm goed is.
Degene die dit boekje leest, moet er rekening mee houden, dat hij geconfronteerd
wordt met totaal nieuwe dingen, met nieuwe gedachten die tot exacte begrippen
omgevormd zijn (een combinatie van gedachten vormt een begrip). Het is het resultaat
van jarenlang speurwerk in het verleden.
De persoon die deze dingen neerschrijft, doet het dan ook met het vooropgezette weten
dat ze met reserves en scepticisme ontvangen zullen worden. Want als men tegen een
andere geest begint op te zien, kwetste men zichzelf door die erkenning, want men
moet dan tevens erkennen dat men zelf kleiner is, en dat kost grote zelfoverwinning.
Hij is groot die die pijn op kan brengen.
Dat konden de geleerden van Galileï's tijd niet. Het is twijfelachtig of men dat nu
wel kan, maar dan moet men ook niet zo meer afgeven op die middeleeuwse dompers, dat
dan een vals stokpaardje is. Daar maak ik me geen enkele illusie over.
De Schrijver
TOELICHTING
In ieder verhaal kan men al in het begin een lijn ontdekken die constant het verhaal
begeleidt. Om die lijn is het verhaal geweven, en zo kan men dat verhaal volgen,
zoveel te dichter dat verhaal de lijn blijft volgen, zoveel te gemakkelijker kan men
het verwerken. Strip-verhalen zijn daar een voorbeeld van, daar kan men die lijn ook
nog zien.
Zo gemakkelijk kan ik het de lezer niet maken. Ik moet het de lezer zelfs moeilijk
make, door die lijn steeds te laten variëren, omdat de Romein als centrale figuur,
maar tevens als onwezenlijke figuur, die lijn slechts als abstractie vergezelt.
Ik tracht een dode laten te leven!
Een mens spant niet graag zijn hersens in, laat het liefst anderen voor zich denken,
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maar als de resultaten van die denkkracht der anderen niet naar zijn zin zijn, matigt
hij zich wel een oordeel aan.
In gewone huis-tuin-en-keuken verhalen is die lijn dik en voelbaar, want zoveel te
onnozeler het is zoveel te dikker is die lijn. Dit verhaal is niet onnozel, daarom is
de lijn uitermate fragiel, zodat het verhaal zich soms los van de lijn beweegt,
hoewel het er steeds naar terugkeert. In deze verhalen loopt een mystieke lijn, een
lijn die men niet in de noemer van het gewone kan plaatsen.
Misschien schrijf ik te zwaar, maar geschriften zijn geladen met facetten van het
leven na de dood en dat kan men niet ontvluchten. Consequent volg ik die lijn zonder
achter me te kijken. En dat houdt in, steeds het abstracte te wisselen en te toetsen,
met en aan het concrete. Het is een heksentoer, maar ik kan m'n weten daarom toch
niet onder een korenmaat plaatsen.
Als het nodig is pers ik m'n hersenen uit als een citroen voor de meta-fysische
wetenschap, en het is nodig, het zou zonde zijn om dat niet te doen.
Die wetenschap beweegt zich in ruimten die niet te meten zijn, toch tast ik die
ruimten met gefundeerde gegevens aan, houvast vindende aan de lijnen die langs de
wegen der natuur lopen, en soms langs die der bovennatuur.
Toen in 1967 een kleine groep belangstellenden het mij mogelijk maakten mijne
exorbitante belevenissen te publiceren, had ik niet voorzien dat het geheel zo'n
verloop zou nemen. De radio- en TV-uitzendingen die aan bod kwamen lagen automatisch
in dat verloop verdisconteerd.
De eerste uitgaven van de Geheimen van de Peel bestonden uit provisorisch verzorgde
drukwerkjes, die met onregelmatige tussenpozen verschenen. De selecte groep lezers
werd geleidelijk aan groter, zodat de voorraad van de eerste serie - een paar honderd
- opraakte. Daarom werd tot een gecorrigeerde en uniforme herdruk besloten. Het was
amateurswerk dat zich financieel niet bedroop, wat ook niet de basis van uitgang was,
de uitgangsbasis werd alleen gedragen door de drang tot spuien, zoiets kan men niet
in zich mee blijven dragen; want dan kwam men er in om.
De laatste tijd - bijzonder in het afgelopen jaar - 1970 - is het volume van m'n
weten in een duizelingwekkend tempo toegenomen, er zijn nu ook anderen aan bod
gekomen die met hun belevenissen mijn ondervindingen staven en steunen, het is
merkwaardig dat het vrouwen zijn! Zo is m'n laatste geschrift (no. drie van de tweede
serie) aan hen gewijd, en dat zal met enkele volgende ook het geval zijn.
Die publicaties gaan gewoon door (daar kan men een toezending voor aanvragen, door f5
te storten op de giro van L. Kluijtmans te Grashoek no. 1464145. De brieven van die
vrouwen moeten gepubliceerd en bekend worden gemaakt, ze zijn uiterst belangrijk.
De opgave die dit alles inhoudt, is inherent aan het volume, en die opgave kan niet
anders als een toekomst-opgave zijn, stoelend op het verleden (historie en
archeologie) maar in het heden uitgevoerd en tot resultaten gebracht.
Dat is geen geringe opgave, het houdt in het onbegrepene in menselijke begrippen om
te zetten. Er is durf en moed voor nodig om dat te doen, daar kan ik echter niet stil
bij blijven staan. En die kan ik ook niet uit fatalisme of onverschilligheid putten,
want die bezit ik beide niet.
Er staan wel andere Bronnen van Kracht te mijner beschikking, al mag het vertrouwen
daarin niet vermetel zijn, hoewel een bepaalde vermetelheid onontbeerlijk is.
Bijzonder nu in deze unieke gevallen, nu mijn moed en zelfvertrouwen steun zoek in
een overtuiging, die gebaseerd is op de weergaloze uitverkiezing en de geestelijke
moed van twee vrouwen.
En dan een geloof in een uitverkiezing, die voor en na, bij anderen twijfels kan doen
ontstaan.
Met deze gedachten ga ik de herdruk van de eerste serie van de Geheimen van de Peel
inleiden. Hier volgt dan de herziene verzamelde uitgave van die eerste serie. No. 1
verscheen in 1967.
Na die tijd werd m'n weten tot grote hoogte opgevoerd, zodat de aspecten nu heel
anders liggen. Dat eerste nummer was het begin van een lijn die zich constant
voortbewogen heeft, in een richting en naar een concreet doel wat nu veel sterker en
duidelijker zijn achtergrond begint te vertonen. Toch zal dat twijfelachtige en
onstabiele begin weer opnieuw aan de beginnelingen ter kennis gebracht moeten worden.
Omdat zij het beginpunt van die lijn ook moeten kennen, willen ze die lijn kunnen
volgen.
Wel zal ik die serie ontdoen van dat wat niet meer terzake doet of door de groei der
omstandigheden achterhaald is. Het weten der zeventiger jaren is volumineuzer dan het
weten van de jaren zestig.
Ook zal ik enkele commentaren invoegen en aanvullingen doen waar dit noodzakelijk is
of gewenst mocht blijken.
Hier volgt het voorwoord wat nog actueel is.
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Gezien het spectaculaire karakter van de komende geschriften is het mogelijk dat ze
bij sommigen ongewenste emoties zouden kunnen opwekken. Want zulke emoties zouden tot
reacties kunnen leiden die hinderlijk en storend zouden kunnen zijn voor de goede
gang van zaken in deze publicaties.
En die zijn jaren vooruit op de menselijke levensgang en daar is nog geen gefundeerd
commentaar op mogelijk, door niemand hoe boud het ook lijkt.
Daarom kan er door mij geen enkele polemiek en/of discussie worden gevoerd, met
niemand onverschillig op welke autoriteit de desbetreffende zou menen zich te kunnen
beroepen, als zij het lezen doen ze dat op eigen verantwoording, want voor hun
gemoedsrust sta ik niet in, ik leef vanuit het absolute kennen van het leven na de
dood. In het ter kennis brengen aan de anderen van zulk een weten, wil ik niet en mag
ik niet gehinderd of verhinderd worden.
Degenen die met deze voorwaarden accoord gaan, mogen deze geschriften lezen, de
nieuwsgierigen en de weetgierigen zullen aan ongekende trekken komen en zich een
weten eigen kunnen maken dat ongehoord is. Overigens dat alles p basis van
vrijwilligheid, er is geen enkele geestelijke druk, men mag mij gerust een fantast
noemen.
Niemand hoeft de absurde [?] stellingen die ik poneer te onderschrijven, hoewel ik
veel ga bewijzen, maar die teveel bewijst, bewijst niets.
De basis van het verhaal ligt in de Peel, verdiept, uitgebreid en verfijnd door de
archeologie.
[wordt op termijn wellicht aangevuld]
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