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1 januari 1807  “Ringkraag”
Volgens een beschrijving uit 1840 is in Meijel in 1807 een soort ringkraag gevonden:
Ik heb het berigt dat een landbouwer te Deurne Liessel in het bezit zoude zijn van 
een romeinsch zwaard en een gouden schild welk in den peel zoude zijn uitgegraven 
zeer betwijfeld, wijl ik er nooit iets van vernomen had. ook is mij bij onderzoek 
gebleken dat er niemand iets van weet, waarschijnlijk heeft men dit verward met 
hetgeen in de naburige gemeente Meyel heeft plaats gehad. In het jaar 1807 men heeft 
men aldaar een goud schild gevonden. voor eenige jaren te Meyel zijnde heb ik mij 
naar het huis van den toenmaligen burgemeester Goossens begeven om deze 
merkwaardigheid te zien. hij vertoonde mij een schild welk in den peel in het jaar 
1807 omtrent vijf voeten onder het onder de oppervlakte van den grond in den peel bij
gelegenheid eener turfgraving gevonden was, hetzelve was van goud of althans zwaar 
verguld gedreven werk, op hetzelve waren hyroglyphen en andere figuren van leeuwen, 
tijgers &c gedreven, en had de vorm van een halve maan, veel gelekende naar een 
ringkraag 
Deze beschrijving duidt op een phalera, en heeft een verbluffende overeenkomst met 
The phalara from Starobêlsk, zoals te zien is op figuur 20 van Iranians and Greeks in
South Russia.

In 1837 wordt een begraafplaats ontdekt:
4 februari 1837  Deurne 3 Februarij 1837. Aan de Redactie van den Noord-Brabander.
Sedert acht dagen levert de gemeente van Deurne een bewijs op, dat ook dit gewest 
schatten in zich bevat, wat oudheid en geschiedenis betreft, gerust met de andere 
deelen onzes lands gelijk kan gesteld worden. De aandacht onzer Vaderl. geleerden 
wordt derhalve op het volgende gevestigd: waardoor zij mogelijk in de gelegenheid 
gesteld zullen worden, niet alleen om hunne collectien van antiquiteiten met 
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belangrijke artikelen te vermeerderen, maar ook om de geschiedenis met gewigtige 
bijdragen, dienst te bewijzen.
Door het corps offic. van het Regt. Huss. N°. 6 begonnen en door particulieren, in 
hoop van schatten te vinden, voortgezet, is men hier bezig, met het opdolven eener 
kamp of leger, of wel begraafplaats; denkelijk afkomstig, van eene door de Romeinen, 
uit de Ardennen verdreven, en hier, achter de moerasgronden der Peel, verscholene 
volksstam. Verscheidene urnen of potten van verschillende grootte, allen met asch van
verbrande ligchamen en kleine beentjes opgevuld, zijn reeds opgegraven; [...]

4 februari 1837  [1] Verscheidene urnen of potten van verschillende grootte, allen 
met asch van verbrande ligchamen en kleine beentjes opgevuld
[2] terwijl in sommige stukjes van metaal en gedeelten van wapenen gevonden zijn

"Inde maanden Januarij en Februarij 1837 heeft een ritmeester bij de 10. Comp. van 
het Regt. Hussaren No 6 in cantonnement te Deurne, in de heide aldaar op delvingen 
doen verrigten van zogenaamde hunnenbedden, zijnde kleine bergjes of opgeworpen 
heuveltjes  waarbij onderscheiden urnen of soort van aard potten zijn uitgegraven; zo
dra de inwooners de lucht hiervan kregen begonnen dezelven ook deze heuveltjes op te 
graven en er aarden potten uit te halen waar onder eene waarin zich een grof en 
onuitvoerig metalen beeldje bevond van circa 2 palmen lengte".
Uit Kronijk van Heeze of Aantekening der merkwaardige voorvallen binnen de gemeente 
Heeze en omliggende dorpen, door Hendrik G. van Moorsel.
Dit weer vermeld in het boek Mensen in de Peel.

4 mei 1837  [1] Kempensche heide
[2] eerst 5, daarna 50 urnen gevonden
[3] Niet één penning of muntstuk is opgedolven; alleen een stukje metaal, hetwelk men
meent voor een mondstuk van een blaasinstrument te moeten houden. 
[4] De opgravingen worden op sommige plekken nog voortgezet, doch men vindt in de 
urnen, zoo als gezegd is, niets dan asch en de bovengemelde menschenbeenderen.

3 juni 1837  [1] urnen of potten van verschillende grootte, allen met asch van 
verbrande lichamen en kleine beentjes opgevuld;

26 mei 1838  (§§) De Romeinsche graven, ook de eenvoudigste, b. v. die geene steenen 
kisten bevatteden, leverden niet alleen aardewerk op, hetwelk door bewerking, vorm, 
kleur of versiering zich terstond als Romeinsche kenmerkte, maar ook daarenboven 
voorwerpen of fragmenten van metaal, glas of andere zamengestelde stof. Integendeel 
werden daarin nimmer voorwerpen van vuursteen gevonden. Het onderscheiden karakter 
der Romeinsche en Germaansche heuvelgraven is door mij aangestipt o. a. in een berigt
over de Oudheidk. ontdekking te Deurne, in den Konst- en Letterbode van het jaar 
1838, d. d. 26 Mei.

23 april 1839  [1] werden ons een aantal urnen toegezonden, die kort te voren te 
Deurne, in Noord-Braband, ontdekt waren geworden; en werd het aantal nog vermeerderd 
door de opbrengst eener opzettelijke daartoe verordende opdelving, door den 
burgemeester dier plaats, de heer van Riet, aan het Museum ten geschenke gegeven.
[2] [wellicht NBD 2, vRD 4a, vRD 2, vRD 3, ND 3, GtD 15a, k 1942/6.1, k 1925/1.1, NBD
1, k 1942/6.2, vRD 7, k 1925/1.2, ND 2, k 1942/6.3, ND 13, vRD 4b, vRD 5a, ND 4, GtD 
13a, ND 8, k 1932/12.9, ND 10, ND 5, vRD 8, vRD 5b, ND 11, k 1942/6.4, GtD 14b]
[3] De urnen blijken niet uit de Romeinse tijd te dateren, maar van vele honderden 
jaren daarvoor.
18 maart 1840  [1] Van den heer S. H. van der Noordaa, te Dordrecht, twee tufsteenen 
vijzels met stampers, in den omtrek van Deurne in Noord-Braband opgedolven;
[2] Deze objecten zijn NIET gevonden in de gegevens van de ruim 40.000 objecten 
online.

21 oktober 1840  De Germaansche en Noordsche monumenten van het museum te Leyden
N. A. beteekent: Nordische Altherthumskunde
G. A. ---------  Germaniche Altherthumskunde
Een * ---------  dat het voorwerp zeldzaam is.

21a. Beiteltje van koper, met kopergroen bezet; vorm als Fig. 14, doch zonder 
versiering aan den steel; afkomst, Deurne, uit een' Germaanschen grafheuvel; geschenk
van den Heer P. Guyot.
Lang 0,087 El.
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21b. Beiteltje van koper, met kopergroen bezet; vorm als Fig. 15; afkomst, Deurne, 
uit een' Germaanschen grafheuvel; geschenk van den Heer P. Guyot.
Lang 0,062 El.

B.21c. Beiteltje van koper, met kopergroen bezet; vorm als Fig. 13, doch de waaijer 
zeer beschadigd; afkomst, Deurne; geschenk van den Heer P. Guyot.
Lang 0,067 El (1).

36. Lans-spits van koper, met kopergroen bezet, bewerking en vorm als in G. A. Taf. 
XVII. Fig. 2, en aan het benedeneinde van twee gaatjes voorzien om aan eene schaft 
bevestigd te worden; afkomst, Deurne; geschenk van den Heer van Riet.
Lang 0,115 El.

38. Lans-spits van ijzer; bewerking en vorm als in N. A. Taf. XVII. Fig. 1, van twee 
gaatjes voorzien als n. 36; afkomst, Deurne, uit een' Germaanschen grafheuvel; 
geschenk van den Heer van Riet.
Lang 0,23 El.

53a. Twee fragmenten van een' mantelhaak naar het schijnt, van koper en met 
koopergroen bezet; afkomst Deurne, uit een' Germaanschen grafheuvel; geschenk van den
Heer P. Guyot.

B.53b. Schijf van spiraalsgewijs gewonden koperdraad, met kopergroen beset (fragment 
van een' mantelhaak); vorm als in G. A. Taf. 5 Fig. 1; afkomst, Deurne, uit een' 
Germaanschen grafheuvel; geschenk van den Heer P. Guyot.

53c. Twee fragmenten eener koperen haarnaald, met kopergroen bezet; vorm nagenoeg als
in G. A. Taf. 2 Fig. 4; afkomst, Deurne, uit een' Germaanschen grafheuvel; geschenk 
van den Heer P. Guyot.

56a. Fragment van een' spiraalsgewijs gewonden ring naar het schijnt, van koper en 
met kopergroen bezet; afkomst, Deurne, uit een' Germaanschen grafheuvel; geschenk van
den Heer P. Guyot.
Middelbare dikte 0,006 El.

B.56b. Fragment van een' ronden armring (?) van koper, met kopergroen bezet; afkomst,
Deurne, uit een' Germaanschen grafheuvel; geschenk van den Heer P. Guyot.
Dik 0,036 El.

56c. Fragment van een' ronden armring (?) van koper, met kopergroen bezet; afkomst, 
Deurne, uit een' Germaanschen grafheuvel; geschenk van den Heer P. Guyot.
Dik 0,006 El.

B.58A* Plat ringetje van graauwachtig roode aarde en fijne bewerking; hetzelve heeft 
waarschijnlijk als hals- of oorring aan een' anderen ring gehangen; afkomst, Deurne, 
uit een' Germaanschen grafheuvel; geschenk van den Heer P. Guyot.
Middellijn 0,013 El; dikte 0,005 El.

66a. Pot van donkerbruine aarde, vorm als Fig. 28, doch gebarsten; inhoud, verbrande 
beenderen; afkomst Deurne, uit een' Germaanschen grafheuvel; gechenk van den Heer 
van Riet.
Hoog 0,16 El.

C.74. Potje van bruine aarde, vorm als Fig. 29, doch zonder ooren; inhoud, aschachige
aarde; afkomst, Deurne, uit een' Germaanschen grafheuvel; geschenk van den Heer van 
Riet.
Dit potje werd gevonden in den pot n. 81.
Hoog 0,095 El.

74a. Pot van donkerbruin aarde; vorm, nagenoeg als Fig. 32, doch aan den rand 
beschadigd; inhoud, verbrande beenderen; afkomst Deurne, uit een' Germaanschen 
grafheuvel; geschenk van den Heer van Riet.
In denzelven bevond zich het potje n. 164.
Hoog 0,25 El.
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81. Potje van donkerbruine aarde, tamelijk fijne bewerking en vermoeelijke vorm als 
Fig. 32, doch de rand is afgebroken; inhoud, verbrande beenderen; afkomst, Deurne, 
uit een' Germaanschen grafheuvel; geschenk van den Heer van Riet.
In denzelven bevond zich het potje n. 74.
Hoog 0.195 El.

82. Pot van donkerbruine aarde; vorm als Fig. 32; inhoud, verbrande beenderen en 
asch; afkomst, Deurne, uit een' Germaanschen grafheuvel; geschenk van den Heer van 
Riet.
Hoog 0,24 El.

91. Pot van bruine aarde; vorm nagenoeg als Fig. 28, doch van boven geschonden; 
afkomst, Deurne, uit een Germaanschen grafheuvel; geschenk van den Heer van Riet.
Hoog 0,16 El.

93. Pot van lichtbruine aarde; vorm nagenoeg als Fig. 37, doch van een oortje 
voorzien; inhoud, verbrande beenderen en asch, boven welke eenige fragmenten ruw 
aardewerk lagen, die oorspronkelijk tot een' schotel van 18 duim middellijn kunnen 
behoord hebben; afkomst, Deurne; uit een Germaanschen grafheuvel.
Hoog 0,21 El.

98. Pot van donkerbruine aarde; vorm nagenoeg als Fig. 41, doch aan ééne zijde zeer 
geschonden; inhoud, verbrande beenderen; afkomst, Deurne, uit een' Germaanschen 
grafheuvel; geschenk van den Hr. van Riet.
Hoog 0,245 El.

C. 99. Pot van donkerbruine aarde; vorm nagenoeg als Fig. 41; inhoud, verbrande 
beenderen; afkomst, Deurne, uit een' Germaanschen grafheuvel.
Hoog 0,205 El.

101. Pot van bruine aarde; vorm nagenoeg als Fig. 34; inhoud, verbrande beenderen; 
afkomst, Deurne, uit een' Germaanschen grafheuvel; geschenk van den Heer van Riet.
Hoog 0,15 El.

C. 109. Pot van donkerbruine aarde; vermoedelijke vorm als Fig. 34, doch boven ter 
helft geschonden; inhoud, verbrande beenderen; afkomst, Deurne, uit een' Germaanschen
grafheuvel; geschenk van den Heer van Riet.
Hoog 0,27 El.

119. Pot van bruine aarde; vermoedelijke vorm nagenoeg als Fig. 42, doch rand en 
ooren zijn weggebroken; versiering, 5 ruw ingekrabde lijnen boven den buik; inhoud, 
verbrande beenderen; afkomst, Deurne, uit een' Germaanschen grafheuvel, geschenk van 
den Heer van Riet.
Hoog 0,16 El.

C. 164. Potje van graauwe aarde, tamelijk fijne stof en ruwe bewerking; vorm nagenoeg
als Fig. 67, doch aan ééne zijde geschonden; afkomst, Deurne, uit een' Germaanschen 
grafheuvel, gevonden in den pot n. 74*; geschenk van den Heer van Riet.
Hoog 0,04 El.

195A en 195 B. Mortier en stamper van tufsteen; vorm als Fig. 20a en 20b; afkomst, 
Deurne; geschenk van den Heer S. H. van der Noordaa.
De mortier is hoog 0,075 El; breed 0,11 El.
De stamper is lang 0,1555 El.

196A en 196B. Mortier en stamper van tufsteen; vorm als Fig. 20 a en b; versiering 
der zijden als a, c en d; afkomst Deurne; geschenk van den Heer S. H. van der 
Noordaa.
De mortier is hoog 0,07 El, breed 0,13 El.
De stamper is lang 0,10 El.

209*. Bladvormig werktuig van gegoten koper en met kopergroen bezet, voorzien van 
eene gesplitste punt en drie kunstige gaatjes, en aan de zijden scherp, zie Gig. 16; 
misschien eene vorm tot bewerken van potten; afkomst, Deurne, uit een' Germaanschen 
grafheuvel; geschenk van de Heer P. Guyot.
Oorspronkelijke middellijn van het geheel 0,045 El.
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209a. Twee fragmenten koper, met kopergroen bezet, doch door verbranding misvormd; 
dezelve schijnen het mondstuk eener trompet te hebben uitgemaakt; afkomst Deurne, uit
een' Germaanschen grafheuvel; geschenk van den Heer P. Guyot.
Oorspronkelijke middellijn van het geheel 0,045 El.

zie: http://boeken1.delpher.nl/nl/gview/index?
query=noordaa&coll=boeken1&image=mnFSAAAAcAAJ&page=1&maxperpage=10 

1 januari 1840  Het penningkabinet is, sedert onze vorige bijeenkomst, 
merkelijk uitgebreid; vooral zijn een twintigtal in Noord-Braband gevonden 
Roemeinsche en middeleeuwsche gouden, zilveren en koperen munten, […]

12 juni 1840  De METEOORSTEEN van Uden, 12 Junij 1840.
Dat ons Genootschap reeds buitenslands eenige bekendheid heeft, is U gebleken uit de 
wetenschappelijke vereenigingen, waarmede wij in verbinding staan; ook beginnen 
enkele merkwaardigheden uit onze verzamelingen reeds meer en meer aandacht der 
geleerde wereld te terkken.
Inzonderheid is dit het geval met den aërolieth, welken eenige landlieden in den 
gemeenen turfpeel, ter plaatse genaamd het Staartje te Uden aan het werk, op den 12 
Junij 1840, tusschen 11 en 12 ure des morgens, bij stil weder en heldere lucht met 
zonneschijn, uit de lucht zagen vallen; bij welke gelegenheid zij eene kleine wolk 
aan de noordzijde der zon zagen en een zacht van oogenblik tot oogenblik toenemende 
geschuifel hoorden, dat na eenige seconden met een' zwaren slag eindigde. Zij 
verschrokken door dit vreemde geluid, voelden den grond onder hunne voeten daveren en
zagen eenige schreden van zich dat het voetpad cirkelwijze opgeworpen was. Zij vonden
aldaar 15 duim diep, en eene schuinsche rigting, naar het oost-noord ten oosten een' 
zwarten steen, welken zij na eenig beraad met de schop uit den grond haalden. Hij was
zoo heet, dat zij dien naauwelijks met de hand konden aanraken en het zwarte 
omkleedsel zoo broos, dat het met de nagels kon worden afgekrabt. De vinders namen 
den zwarten steen met zich naar huis te Volkel, alwaar hij door vele nieuwsgierigen 
bezigtigd werd. Hij zou echter denkelijk voor de wetenschap verloren zijn geweest, 
zoo de, om zijne kundigheden algemeen geachte Secretaris der gemeente Zeeland, wijlen
de Heer Jan Baptist van Erp, hem niet aanstonds voor een meteoorsteen of aërolieth 
erkend en hem in zijn bezit gekregen had. Hij had de oplettendheid een procesverbaal 
van dit natuurverschijnsel op te maken, hetgeen hij met den steen aanbood aan den 
Staatsraad Gouverneur van Noordbrabant, wijlen Jhr. A. J. L. baron van den Bogaerde 
van ter Brugge, die hem aan ons Genootschap afstond.
Deze steen van onregelmatigen vorm, woog 7,1 Ned. oncen (710 grammen), en is eene 
kleine vuist groot; het omkleedsel, ter dikte van een halve streep, was zwart 
aschkleurig en geeft op enkele gedeelten met het staal vuur: het binnenste gedeelte 
is aschgraauw met blinkende punten. In 1841 gaf ik van deze zeldzame gebeurtenis 
berigt in mijn geschiedkundig mengelwerk over de Provincie Noord-brabant, (a) waarbij
ik het proces-verbaal voegde. Dit berigt opende voor ons eene even zoo aangename als 
leerrijke briefwisseling met Prof. J. G. S. van Breda, te Haarlem (11 Febr.-9 Dec. 
1842), aan wien ik den steen, op last van den toenmaligen Voorzitter, ter 
beoordeeling had gezonden.
Nauwelijks had de Konst- en Letterbode (Febr. 1842), de aflevering van genoemd 
Mengelwerk, waarin de steen beschreven is, aankondigd of Prof. van Breda schreed ons 
het volgende: "Deze gebeurtenis, de eenige van dien aard, die, zoo verre mij bekend 
is, tot nog toe in Nederland heeft plaats gehad, is voor de Natuurkundigen van zoo 
veel belang, dat zij een naauwkeurig onderzoek verdient. Ik vertrouw, dat ik mi niet 
behoef te verontschuldigen, wanneer

(a) II, 107-111

ik mij te dien einde tot UEG. vervoeg: de beste geologische verzamelingen in ons land
zijn in mijn bezit of onder mijn bestuur, en ik geloof de eenige te zijn, die in 
staat is, een aërolieth met elders gevallenen te vergelijken, daar ik niet weet, dat 
er buiten mijne eigene verzameling en die van Teylers Museum, dat ik bestuur, hier te
lande elders in Europa gevallen aëroliethen voorhanden zijn. Ware ik in 1840 
onderrigt geworden van het gebeurde, ik zoude niet geaarzeld hebben, mij onmiddellijk
naar de plaats zelve te begeven, ten einde terstond, toen het gebeurde der zaak nog 
geheel versch was, inlichtingen in te winnen."
Op het ontvangen van den meteoor, schreef ZEHG. onder anderen: "Hij is een der 
schoonste, meest gekenmerkte aëroliethen, die ik ooit zag, en ook al ware de zaak 
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door geen proces-verbaal bevestigd, de eerste, oppervlakkigste beschouwing van den 
steen zou mij de volkomen zekerheid gegeven hebben, dat hij uit de lucht gevallen 
was."
Bij het terugzenden gaf de Heer van Breda op mijn verzoek deze inlichting: "Den steen
heb ik met vele andere vergeleken; hij komt mij voor, op het uitwendig aanzien te 
oordeelen, in compositie meer overeen te komen met een te Stannern gevallen (a) en in
de collectie van Teyler aanwezig, en met een te Juvenas nedergekomen (b) en die zich 
in mijne verzameling bevindt, dan met dien van Aigle (c) en anderen die ik heb kunnen
vergelijken. Nu zijn juist de steenen, die te Stannern in Moravie, te Juvenas in 
Frankrijk, met eenen derde te Jonsac nedergekomen (d), de drie steenen, die volgens 
de analyse van Berzelius afwijken van de gewone zamenstelling. Hoogst belangrijk 
zoude het zijn,

(a) Gevallen den 22 Mei 1808.
(b) Gevallen den 15 Junij 1821.
(c) Gevallen den 26 April 1893.
(d) Gevallen den 13 Junij 1819.
De opgave der dag- en jaartallen bij a-d ben ik verschuldigd aan de dissertatie van E. H. von 
Baumhauer, de ortu lapidum meteoricorum. Traj. ad Rhenum. 1844 8°.

dat de steen scheikundig werd onderzocht: gaarne zoude ik dit ondernomen hebben, maar
ik moest den steen geheel en onbeschadigd terugzenden."
Het volgende jaar verzocht en verkreeg de Heer Dr. Jacques Molenschot, destijds te 
Utrecht, een brokje van dezen Udenschen luchtsteen voor den Heer E. H. von Baumhauer,
die met eene dissertatie over de meteoren zou promoveren, en er eene scheikundige 
analyse van zou leveren. Werkelijk is door dien Heer op den 12 Junij 1840 Uden 
opgenomen in den chronologischen staat der steenvallen, doch het kleine stukje 
veroorloofde niet er eene analyse van de maken, gelijk de Heer von Baumhauer de 
goedheid had mij te berigten, bij een schrijven van 24 Oct. jl., zich tevens 
aanbiedende, om die ontleding nog te doen.
Op een allerbeleefdst verzoek van den baron Reichenbach te Weenen, die zijne 
bijzondere studie van dergelijke natuurverschijnselen maakt, en reeds 180 meteorieten
verzameld en scheikundig onderzocht heeft, zond ik op last van het Bestuur in April 
jl. een klein stukje van den Udenschen luchtsteen, benevens het zaagsel, dat bij het 
afzagen bewaard werd, ten einde daarvan eene analyse te maken, waarbij ik een nommer 
van het geschiedkundig mengelwerk voegde. Weldra mogten wij een even beleefden brief 
terug ontvangen.
Op verzoek van het Bestuur geschiedt van beide deze brieven mededeeling.

AN DIE NORDBRABANTER NATURWISSENSCHAFTLICHE GESELLSCHAFT.
Sie bewahren, meine geehrten Herren, einen kleinen Schatz, um den ich Sie ein wenig 
beneide. Der Neid ist eine schlimme Krankheit, von der man die damit befallenen wohl 
heilen soll, wenn man kann. Und da es Niemand ist als Sie, der mich heilen könnte, so
wage ich es mich an Sie bittlich zu wenden um Hilfe und Erlösung.
Det Schatz besteht in einem kleinen Steine, ¾ KG [?] schwer, der zu Staartje bei Uden
in Ihrem Lande aus der Atmosphäre niedergefallen ist, also aus einem Meteoriten.
Ich habe eine lange Reihe von Abhandlungen in Poggendorf's Annalen bekannt gemacht, 
worin vergleichende Untersuchungen über die Gesammterscheinung aller Meteoriten, die 
wir kennen und soweit sie mir zugänglich geworden sind, zusammengestellt werden. Ich 
habe auf diese Weise gegen 180 Meteoriten durchforscht, und in eine Reige geordnet, 
in der jede Erscheinung nach ihrer Bedeutung geprüft und gewürdigt ist. Fast alle 
Meteoriten, die in Europa gefallen sind, haben darin ihre Stelle gefunden und 
eingenommen, nur weinige fehlen darin; einer von diesen wenigen ist der Meteorit von 
Uden.
Sie werden nun leicht ermeszen, meine geeehrten Herren, wie viel mir daran liegt, 
diese Lücke in meinen Arbeiten auszufüllen und welchen Werth die nähere Kenntnitz 
dieses Aërolithen für mich haben musz. Es ist ein Desiderat nicht blosz meiner 
Person, meiner Sammlung, sondern der Wissenschaft von dieser wichtigen Erscheinung 
überhaupt. Der Stein von Uden ist ein verlorenes Kind für diese, wenn er ihr sich 
nicht anschlieszt, und die Stelle im Systeme einnimmt, welche die Natur ihm 
angewiesen hat.
Ich kann mir wohl denken, das Sie sich von dem Kleinod, das Sie besitzen, nicht 
werden trennen wollen, und das ist es auch nicht, um was ich zu bitten wagen würde; 
wohl aber werden Sie vielleicht mein Ansuchen genehmigen, mir, behufs der Studien, 
die der Stein verdient, ein Fragment davon gütigst zukommen zu lassen. Ihr Besitz 
gewinnt ja selbst an Werth und Bedeutung, wenn er zur Kenntnisznahme der Welt und der
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Wissenschaft gelangt, Ich bin also so frei Ihnen hiermit meinen Wunsch an's Herz zu 
legen, das Sie die Gewogenheit haben möchten, mir einen kleinen Antheil von Ihrem 
Schatze abzulasssen, und mich dadurch in den stand setzen möchten, ihn in die 
Gesellschaft seiner seltenen Geschwister einführen zu können, und ihn in ihrer Mitte 
Sitz and Stimme met seinen Eigenthümlichkeiten und specifischen Beschaffenheiten 
nehmen zu lassen.
In dieser Hoffnung bin ich mit gröszter Hochachtung
meine geehrten Herren,
Ihr gehorsamer Diener,
REICHENBACH.

Schlosz Reifenberg bei Wien, am 13 Marz 1861.

HOCHGEEHRTER HERR!
Ihre geehrte Zuschrift vom 20. d. M. hat mir das grosze Vergnügen gewährt, durch Ihre
gefallige Hand von der Nordbrabanter natuurwissenschafftlichen Geselschaft ein 
Fragment von dem Meteoriten von Uden zu empfangen. Ich sehe damit einen längst 
genährten Wunsch erfüllt, und bin Ihnen Ihre Güte sehr zu Danke verpflichtet.
Dieser Meteorit ist keiner von den gemeinen, sondern durch eigenthümliche 
Beschaffenheit sehr ausgezeichnet en mir dadurch sehr werth geworden. Am nächsten 
kömt er dem Aerolithen von Schalka in Ost-Indien, Bissempore, und nähert sich dem von
Bishopville in Nordamerica, sodann denen von Jonzac and Stannern in Europa. Es gibt 
eine Menge Meteoriten, deren beiläufig 50, welche alle einander so gleich sind, dasz 
man sie kaum von einander unterscheiden kann.
Es ist daher erfreulich, wen man etwas findet, das anders beschaffen, neu in seinem 
Formen und geeignet ist zu Studiën Anlass zu geben und die Erscheining unter neuen 
Gesichtspuncten darzustellen.
Dahin gehört nun Uden, und ich bin Ihnen noch besonders verpflichtet für de 
Gewogenheit die Sie hatten, mir die erste Notiz, die sie dem Publicum gegeben, 
mitzutheilen, so wie für die Aufmerksamkeit, die Saegespäne zu sammein und mir behufs
einer Analyse gütigst zukommen zu lassen.
Dem Wunsche der Geselschafft folgsam werde ich nich verfehlen meine Publication über 
den interessanten Stein van Uden seiner Zeit zu übersenden. Er wird dadurch in der 
mineralogischen und astronomischen Welt bekannt werden, und seinen Antheil zu dem 
Lichte beitragen, das man heute emsig über die interessante Erscheinung der 
Meteoriten zu gewinnen bestrebt ist. 
Bewahren Sie Ihren kleinen Schatz wohl auf, schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit und vor
vieler Betastung von fettigen Fingern; er ist der Sorgfalt wohl werth und Sie dürfen 
darauf zählen, dass die Nachfrage nach ihm nach Jahrhunderten noch nicht aufhören, 
vielmehr mit der Verbreitung der Kenntnisz davon zunehmen wird.
Indem ich bitte, der Nordbrabanter wissenschaftlichen Gesellschaft meinen gröszten 
Dank auszudrücken, den ich in hohem Grade auch Ihrer werthen Person schuldig bin, 
verharre ich mit ausgezeichneter Hochachtung
Hochgeehrter Herr!
Ihr gehorsamer Diener,
REICHENBACH.

Schlosz-Reifenberg, 30 Apr. 1861.

Na het verlies der twee brokjes, thans in het bezit van Prof. von Baumhauer en den 
baron von Reichenbach, heeft de Udensche meteoriet nog eene zwaarte van 7.01 Ned. 
oncen (701 grammes), zoodat hij 9 wigtjes (grammes) verloren heeft, sedert hij in ons
bezit gekomen is.

NASCHRIFT.
Het Bestuur had zich gevleid dat de baron von Reichenbach eene chemische analyse zou 
hebben gemaakt van het hem toegezondene: daarop door mij opmerkzaam gemaakt, werd ik 
met het volgende schrijven vereerd:

HOCHGEEHRTER HERR!]
Ihre gefällige Zuschrift vom 31 Octbr. ist mir in Berlin Zugekommen, wo ich mich auf 
der Durchreise von London her im Augenblicke befinde. Ich bin diesen Sommer nach 
Frankreich und England gegangen, einzig um die dertigen Meteoritensammlungen zu 
studiren. Ein Exemplar von Uden habe ich nirgends gefunden als zu Göttingen bey Herrn
Professor Wöhler (a) ein kleines Stükchen, aber interessant durch ein grosses 
Eisenkorn, das ich darin wahrnahm.
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Ich habe, hochgeehrter Herr, niemals in Sinne gehabt, das Stückchen Uden, das ich 
Ihrer Güte verdanke, und das mir sehr heilig ist, durch eine Analyse zu zertrümmern 
und zu vernichten. Dazu hat er als Repraesentant eines eigenen Meteorsteinfalles für 
mich und meine Sammlung einen viel zu hohen Werth. Er wird sorgfältig aufbewahrt und 
soll auf Enkel und Urenkel kommen, ich habe daher niemals eine Analyse in Aussicht 
gestellt, sondern habe Ihnen, hochgeehrter Herr, versprochen, ich werde die Arbeiten 
die ich über den Uden machen werde, Ihnen mittheilen. Dies ist bis jetzt noch nicht 
geschehen konnte auch vor meiner Reise nicht geschehen auf welcher ich erst wichtige 
neue Aufschlüsze zu sammeln hatte. An dieser reise bin ich noch jetzt begriffen, und 
werde erst nach Weihnachten nach Wien zurückkommen. Eine Analyse ist von mir nie zu 
erwarten, ich halte sie auch nicht für besonders wichtig, da ihr Er-

(a) Dit stukje schonk hem Prof. von Baumhauer voor een vijftiental jaren, zijnde de helft van 
hetgeen ik hem had gegeven.

gebnisz mit ziemlicher Sicherkeit vorauszusehen ist, aber ich werde über die 
physikalische und besonders über die systematische Bedeuting von Uden künftig einiges
publiziren und dann nicht verfehlen, Ihnen Abdrücke davon zuzusenden. Bis jetzt sind 
19 Abhandlungen über Meteoriten von mir in Poggendorfs Annalen der Physik erschienen,
und darin komt Uden schon verschiedene Male seiner Eigenthümlicher Eigenschafften 
wegen vor.
Ich glaube indess, wenn Sie auch den Besitz vom Udener Meteoriten sorgfältig hüten, 
was sehr zu loben ist, Sie dennoch das Verlangen des Herrn v. Baumhauer erfüllen 
könnten. Wenn Sie ihm nur 3-4 Grammen schicken, so hat er zu einer Analyse 
vollständig genug, und diese Kleinigkeit könnten Sie ihrem Steine schon noch 
abnehmen, ohne ihm Schaden zu thun. Es wäre immerhin hübsch, wenn von diesem 
holländischen Meteoriten auch eine holländische Analyse in die Welt käme.
Empfangen Sie nochmals meinen gröszten Dank für das mir geschenkte Fragment, das bei 
mir sehr heilig gehalten wird und genehmigen Sie den Ausdruk der vollkommensten 
Hochachtung,
Ihres gehorsamsten Drs.,
Baron v. REICHENBACH.

Berlin, Hotel d'Angleterre,
25 Novbr. 1861.

Het is mij hoogst aangenaam door de dienstvaardigheid der Heeren E. H. von Baumhauer 
en Dr. F. Seelheim te Amsterdam, in staat is gesteld, het scheikundig onderzoek mede 
te kunnen deelen, dat deze Nederlandsche geleerden wegens den Udenschen meteoorsteen 
op verzoek van het Bestuur hebben ingesteld, en waardoor zij de waarde van dien steen
merkelijk verhoogden. Aan dit onderzoek laten wij het proces-verbaal voorafgaan, 
omdat een steenval zeldzaam onder zulke gunstige omstandigheden werd waargenomen, als
te Uden geschied is.

De ondergeteekende Nicolaas Denissen, landbouwer en herbergier, 
en Hendricus van Gerven, Mr. kleermaker, wonende te Volkel, gemeente Uden, eerste 
distrikt, Provincie Noordbrabant, verklaren voor de opregte waarheid, dat zij zich op
den twaalfden Junij des afgeloopen jaars, een duizend acht honderd veertig, des 
voormiddags, de klok tusschen tien en elf ure, bevonden hebbende, in de gemeente 
turfpeel, behoorende aan de gemeente, ter plaatse genaamd het Staartje, alwaar, onder
anderen, tegenwoordig waren Martinus van de Vondervoort, landbouwersknecht, Arnoldus 
Verwegen, landbouwer, Antonie van Dijk, arbeider, en Johannes van Gerven, 
kleedermaker, alle mede te Volkel voornoemd woonagtig, alsmede Hendricus van der 
Heijden, smidsknecht, beiden wonende te Uden; zijnde het weder stil, de lucht helder 
met zonneschijn, uitgenomen eene kleine donkere wolk aan de noordzijde der zon; dat 
ook de genoemde en meer andere, als toen eerst een zacht, en van oogenblik tot 
oogenblik, toenemend geschuifel, boven hub hoofd hoorden naderen, dat hen alle ten 
hoogste verontrustte en bevreesd maakte, hetwelk, na eenige secunden geduurd te 
hebben, met eenen zwaren slag of neerploffing, waarvan het moer- of turpeel, waarop 
zij zich bevonden, daverde, eindigde; tevens zagen zij, dat een gedeelte zand, van 
een nabijzijnd voetpad, ongeveer van vijftien tot twintig ellen, van hen, doch 
slechts vijf ellen van genoemden Martinus van de Vondervoort verwijderd, naar de 
hoogte werd geworpen; dat zij met opgenoemde, na eenigzins van den schrik hersteld te
zijn, zich naar de plaats op het voetpad begeven hebben, en aldaar bevonden, dat de 
grond cirkelsgewijze uitgepuild of opgeworpen was, in het midden met eene opening, 
waarin zij, ongeveer ter diepte van één en één halve palm, in eene schuinsche 
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rigting, in het noord-oost ten oosten, iets zagen, dat hun zwart toescheen, welk zij 
na eenig overleg, met behulp van een schop, dan hebben uitgehaald, en bevonden, dat 
het eene bijzondere soort van zevenhoekigen steen was, die zoo heet was, dat zij 
naauwelijks met de hand, zonder zich te branden, kon opgenomen worden: zijnde alstoen
van eene zoo broze zelfstandigheid, dat het zwarte omkleedsel met de nagels kon 
worden afgekrabd en welke vervolgens door den eerst genoemden, Nicolaas Denissen, 
naar zijn woonhuis te Volkel, is overgebragt, en aldaar successivelijk door velen, 
met verwondering doch zonder kennis daarvan te hebben, is bezigtigd geworden, en door
den een of anderen met afbreking van een punt of verdere schending, eenigzins is 
verminkt geworden. 
En verklaren de ondergeteekenden, gemeld voorwerp, wegende zeven oncen en een lood 
Nederlandsch, op verzoek van Jan Baptist van Erp, secretaris der gemeente Zeeland 
(die dat voorwerp voor een wezenlijk meteoor, of aërolieth beschouwt) te hebben 
geoffereerd, om daarover naar goedvinden te disponeren.
Eigenhandig onderteekend, te Volkel, gemeente Uden, den achtsten Maart, een duizend 
acht honderd een en veertig.
NICOLAAS DENISSEN.
HENDRICUS VAN GERVEN.
VAN ERP.

Scheikundig onderzoek van den Meteoorsteen, gevallen te Uden, 
Provincie Noordbrabant, op 12 Julij 1840.
DOOR PROF. E. H. VON BAUMHAUER EN DR. F. SEELHEIM.
Deze meteoorsteen, wiens val en de verschijnselen bij dien val waargenomen, door het 
proces-verbaal der getuigen N. Delissen, H. van Gerven en van Erp, zijn bevestigd, en
ons door Dr. C. R. Hermans, Bibliothecaris van het Noordbrabantsch Genootschap van 
Wetenschappen ter onderzoek is toevertrouwd, is niet een afgeslagen gedeelte van een 
grooteren meteoriet, maar moet hoogst waarschijnlijk als een zelfstandig klein 
hemelligchaam worden beschouwd, volgens de voorstelling door een onzer reeds voor 18 
jaren (a) aangegeven, dat de meteorieten kleine om onze zon draaijende ligchamen 
zijn, van de gewone planeten alleen in grootte onderscheiden. Wanneer men zich de van
dezen steen reeds afgehouwen gedeelte er bij denkt, dan vertoont hij zich als een 
onregelmatig sphenoïd met sterk afgeronde hoeken en kanten, hebbende tegenwoordig een
absoluut gewigt van 689,5 wigtjes, terwijl naar eene oppervlakkige raming der nu 
ontbrekende gedeelten zijn oorspronkelijk gewigt op omstreeks 720 wigtjes zoude 
kunnen worden gesteld. De matzwarte oppervlakte van den steen schijnt op het oog vrij
glad, is echter op het gevoel ruw en toont bij eene meer naauwkeurige beschouwing een
fijnkorreligen rimpeligen verglaasden toestand, klaaarblijkelijk tengevolge eener 
oppervlakkige smelting of verglazing, waardoor de ongeveer één millimeter dikke 
zwarte korst is ontstaan, welke den geheele steen gelijkmatig omgeeft; deze korst 
teekent zich scherp af op de grijswitte massa van den steen, die op eenige weinige 
barstjes na, mogelijk door den val van den steen veroorzaakt, zich vertoont als eene 
wel is waar compacte doch broze steenmassa, waarvan bij eenige vergrooting de 
kristalijne structuur en de weinige homogeneïteit duidelijk voor den dag komen, 
terwijl hier en daar kleine bronzekleurige metaalklompjes in de massa verspreid 
worden waargenomen. Het soortelijk gewigt van den steen werd door waterweging, 
vergeleken met water bij zijne grootste digtheid, gevonden, 3.4025.

(a) Iets over den vermoedelijken oorsprong der meteoorsteenen, door Dt. E. H. von Baumhauer, 
in de Scheikundige Onderzoekingen, gedaan in het Laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool, D. 
II. Pag. 529.

Tot het kwantitatief onderzoek werden 5 wigtjes gebruikt en, nadat deze tot een zeer 
fijn poeder waren gebracht, werd door middel van den magneet het door dezen 
uittrekbare gedeelte afgezonderd en bij gewigt bepaald; zijne hoeveelheid gedoogde 
echter niet eene verdere kwantitatieve analyse, zoodat wij ons tot eene kwalitatieve 
moesten bepalen. Het door den magneet afgezonderde bestond uit twee verschillende 
stoffen:
1. Uit fraaije staalgraauwe korreltjes, die veel nikkel en ijzer, maar geene 
duidelijk te onderkennen sporen van Phosphorus bevatten, onder waterstof-ontwikkeling
in zoutzuur opgelost werden en dus voor Nikkelijzer moeten worden gehouden,
2. Uit zwarte deeltjes, die gemakkelijk tot poeder konden worden gebragt en in 
zoutzuur onder sterke zwavelwaterstofontwikkeling werden opgelost, terwijl in de 
oplossing niets dan ijzer werd gevonden; deze stof is dus Magneetkies.
Bij de analyse van het niet magnetische gedeelte van den steen werd het poeder door 
koningswater uitgetrokken en het verder onderzoek gesplitst op het in koningswater 
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oplosbare en het on koningswater niet oplosbare, terwijl dit laatste zoowel door 
vloeispathzuur als door een mengsel van koolzure potassa en koolzure soda werd 
ontleed; bij de eerste behandeling bleef een onopgelost zwart poeder terug, hetwelk 
bij onderzoek bleek chroomijzersteen te zijn. Een opzettelijk onderzoek, door middel 
der zoogenaamde spectraalanalyse, bewees de afwezigheid van lithium in deze steen.
De zamenstelling van den steen bleek door dit onderzoek de volgende te zijn:

Magnetisch gedeelte Nikkelijzer Magneetkies 1.767 Zuurstofgehalte
In zuren oplosbaar Kiezelzuur 20.713 10.75
silicaat 55.281. IJzeroxydul 18.560 4.08

Magnesia 15.490 6.19 10.42
Manganoxydul 0.430 0.09
Nikkeloxydul 0.288 0.06

in zuren onoplosbaar Kiezelzuur 23.866 12.40
silicaat 40.898. Magnesia 5.177 2.07

IJzeroxydul 4.049 0.98
Kalk 2.276 0.65 5.94
Aluinaarde 4.100 1.92
Soda 0.940 0.24
Potassa 0.490 0.08

Bijgemengde stoffen. Chroomijzersteen 0.760
Zwavelijzer       0.718

99.424

In het in zuren oplosbare silicaat van den steen zien wij, dat de verhouding van de 
zuurstof in het kiezelzuur tot de zuurstof in de basen is, als 1:1; dat dit dus een 
monosilicaat is van de formule 2 RO, Si O2 of 3 RO, Si O3, terwijl uit de 
bestanddeelen van dit slicaat blijkt, dat het Olivin is. In het onoplosbare silicaat 
echter is die verhouding ongever als 2:1; daar echter in de bisilicaten RO, Si O2 of 
3 RO, 2 Si O3, noch aluinaarde noch alkalien voorkomen, zoo is het waarschijnlijk, 
dat wij hier de doen hebben met een mengsel eener veldspaathzelfstandigheid, mogelijk
Albit, en eener Amphiboolzelfstandigheid, waarschijnlijk Hornblende.
Wegens de ontwikkeling van zwavelwaterstofgas, welke bij overgieting van het poeder, 
dat van het magnetisch gedeelte is bevrijd, met een zuur plaats vindt, hebben wij de 
zwavel geheel als enkelvoudig zwavelijzer berekend.
Prof. Wöhler te Göttingen, aan wien vóór een 15tal jaren door een onzer een stukje 
van dezen steen werd gegeven, vond in dat stukje een vrij groot metallisch kogeltje; 
in het stukje echter, dat wij onderzochten, was het door den magneet uitgetrokken 
gedeelte zeer luttel; juist wegens de weinige homogeneïteit der meeste 
meteoorsteenen, die een agglomeraat zijn van eenige steensoorten met daarin 
verspreide stukjes nikkelijzer, magneetkies en chroomijzer, beteekent de procentische
zamenstelling van den geheelen steen weinig; zij krijgt echter eerst waarde, wanneer 
men uit deze, op de wijze zoo als Rammelsberg het eerst heeft aangegeven besluiten 
kan tot het aanwezen van bepaaalde mineralen.
De steen van Uden bestaat dus zoo als wij zeiden, uit Nikkelijzer, Zwavelijzer, 
Chroomijzer, Olivin en een in zuren onoplosbaar silicaat, waarschijnlijk een mengsel 
van Albit en Hornblende, en komt dus geheel overeen met den steen, welke op 2 Junij 
1843 nabij Utrecht is gevallen en door een onzer is onderzocht (a); deze laatste 
bevatte echter veel meer door den magneet uittrekbare metaalverbindingen.

(a) Scheikundige Onderzoekingen, D. II. pag. 554.

Verdere gegevens over de Uden meteoriet.
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1 januari 1841  Deurne is een net en welvarend dorp met eene sierlijke kerk en eenen 
fraaijen toren, bij de roomschen in gebruik. Het kasteel te Deurne is nog in zijnen 
oudentoestand en een aangenaam verblijf. Schuins tegenover hetzelve ligt nog een 
gedeelte van een ander kasteel of huizing, alwaar eenmaal de wieg stond van den 
natuurkundigen Joannes Florentius Martinet, die naar de getuigenissen van Uilkens 
meer dan iemand heeft bijgedragen, om de natuurlijke historie onder onze landgenooten
te populariseren. Deurne heeft met Liessel eene bevolking van 3,256 inwoners, die 
zich generen met den landbouw en het steken van den peelturf. Te Deurne is in het 
jaar 1837 een germaansch kerkhof uit den heidenschen voortijd ontdekt geworden. Men 
zeide ons, dat de heer F. baron van Voorst tot Voorst, ridmeester bij het regiment 
huzaren, het eerst deze grafheuvels ontdekt heeft. Voor dertig jaren had een 
schaapherder wel eene urne met gebrande menschenbeenderen gevonden, doch, daar hij 
die als het overblijfsel hield van eenen manslag en voor de politie beducht was, had 
hij de zaak stil gehouden, en de beenderen met de potscherven weder in den grond 
gestopt. De begraafplaats wordt door een voetpad op Asten doorsneden, liggende rondom
in de heide, en 20 minuten van Deurne, hebbende nagenoeg eene lengte van 500 en eene 
breedte van 150 passen. Men had ongeveer 100 lijkbussen van allerlei groote 
uitgegraven. Dit heidensch overblijfsel gaf ons ruime stof, om het eentoonige der 
heide te doen vergeten.

26 januari 1841  [1] Van den heer P. O. P. Guyot, te Nijmegen, eene 
allerbelangrijkste verzameling van bronzen en andere voorwerpen bij Deurne, in de 
provincie Noord-Braband, opgedolven, en die voor het grootste gedeelte door den 
Ritmeester Baron van Voorst bijeengebragt, en aan den heer Guyot afgestaan waren.
[2] is het Museum thans in het bezit gesteld van de voornaamste en zeldzaamste 
stukken, die bij de ontdekkiug te Deurne gedaan, voor den dag zijn gekomen, en die, 
langs verschillende wegen, eindelijk wederom bij elkander gebragt, een geheel vormen,
dat […]

1 januari 1842  4.) De Germaansche en Noordsche Monumenten van het Museum
te Leyden, kort beschreven door L. J. F. JANSSEN, Conservator bij het Museum van 
Oudheden te Leyden. – Met twee platen. – Te Leyden bij S. en J. Luchtmans, 1840. Gr. 
Oct. 70 Bladz.
[…] Onder deze vindt men hier als zeldzaam aangeteekend: een plat ringetjes van 
graauwachtige roode aarde uit een' Germaanschen grafheuvel te Deurne;
[…] een bladvormig werktuig van gegoten koper, uit een' Germaanschen grafheuvel te 
Deurne;

12 januari 1842  [1] Van den heer P. C. G. GUYOT, te Nijmegen, nog een aantal van 
tien urnen, potjes en schalen, te Deurne in Noord-Braband gevonden;
[2] Van den Heer S. H. van der Noordaa te Dordrecht, nog een drietal kleine 
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voorwerpen in urnen te Deurne gevonden. 

20 januari 1843  [1] Van de heer S. H. VAN DER NOORDAA ontvingen wij wederom een 
mortier van tufsteen, in den omtrek van Deurne gevonden.

1 januari 1844  Sierschijf van Helden
In 1844 is in het moeras van de Peel een ronde schijf gevonden, die dus niet de vorm 
heeft van een “ringkraag”. Het betreft de zogenaamde "Sierschijf van Helden" die 
onder inventarisnummer GL 672 te vinden is in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Als datering wordt opgegeven na 100 BC, materiaal zilver, diameter 21 cm, vindplaats 
Helden. 
Een merkwaardig stuk werd in 1844 in een moeras van de Peel, niet ver van het gehucht
Maris gevonden, en bevindt zich thans in het Leidsch Museum  Het is een medaillon van
verguld zilver van ruim 21 cM. middellijn, dat in vrij hoog relief een voorstelling 
vertoont van in het midden een man, die een leeuw worgt, daaromheen dierengevechten, 
o.a. twee dieren, die elkander een runderkop betwisten; in den rand met geciseleerde 
lijstjes zijn vier gaatjes aangebracht om het medaillon misschien op een schild te 
hechten; in twee gaatjes zitten nog de nagels met ronde kopjes. Naar den stijl der 
figuren oordeelt men het stuk van Oost-Europeesche afkomst te zijn.
De omschrijving van GL 672 in het inventarisboek luidt:
Zilver (verguld). Ronde schijf of schild, gedreven en bijgegraveerd, in bijzonder 
hoog uitkomend werk, voorstellende in het midden een worstelaar, die op de knieën 
liggende, zijne armen om de hals van eenen door hem overmeesterden leeuw heeft 
gekneld. Rondom twee leeuwen die een ram bespringen en twee panters op elkaar 
toeloopende, tusschen hen  een runderkop, de geheele voorstelling omringd van vier 
randen of banden, twee in de vorm van gedraaid koord, de derde eene golvende, de 
vierde of buitenste wederom van een gedraaid koord. Aan den buitenkant op gelijke 
afstanden vier openingen, in twee die openingen de knoppen, waarmee de schijf op 
eenig ander voorwerp bevestigd is geweest.

In het hoofdstuk THE SARMATIANS van het boek Iranians and Greeks in South Russia uit 
1922 vinden we enkele overeenkomstige schijven op PLATE XXVII. Verrassenderwijze 
wordt de sierschijf van Helden daar ook opgenomen met als omschrijving SILVER PLAQUE
FROM RAERMOND (HOLLAND). Rijks Museum, Leyden. Zie voor een kopie van het gehele 
boek: 1922: Iranians and Greeks in South Russia door M. Rostovtzeff.
  p. 138 e.v.: Finally, the same style and the same main ideas appear in certain
  finds from Germanic lands. I am thinking of the phalarae from Raermond in Holland
  (pl. XXVII, 3), with a frieze of animals and a figure of Hercules strangling a lion
  which presents the same peculiarities - beardlessness, local costume - as the 
  Hercules of Panagürishte; and of the famous cauldron from Gundestrup. I agree with
  Salomon Reinach and Drexel in attributing these monuments to a peculiar branch of
  art which they call Irano-Celtic: [...]
[4] De sierschijf stamt uit de collectie Guillon, en wordt blijkbaar ook in 1876 
genoemd door B. Stark.
[5] Na een jaren durende briefwisseling, met maar één onderwerp: loven en bieden, 
werd het voorwerp in 1890 door het Rijksmuseum van Oudheden aangekocht tegen het toen
exorbitant hoge bedrag van f1550,-. 

1 juli 1845  uit: Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten …
72 Romeinsche koperen braadpan (Sartago), in den zomer van 1845 gevonden in de Peel, 
drie uren van Cuyk, drie voet onder het moer. Zeer zeldzaam.
Van wege de Provinciale Commissie van Oudheden, die dit gedenkstuk voor 2 gulden 
kocht.
74 Lijkurnen en bijpotjes van Germaanschen oorsprong, met een catalogus van No. 1-50.
No. 1-3 afkomstig van Deurne.
[…]
111 Eene Peelslang in 1851 levend gevangen, in eene flesch op liquor.
Geschenk van den Notaris Rovers, te Asten

9 april 1847  uit: Nederlandsche staatscourant
Van den luitenant-kolonel jhr. VAN DER BRUGGE VAN CROY, eene bronzen zoogenaamde 
framea, van een oortje voorzien, en het fragment van eene tweede dergelijke, beiden 
niet ver van het kasteel Croy, in eene weide aan den binnenweg op Helmond gevonden.

4 juli 1861  uit: Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten ...
[…] Hiermede zou het jaarlijksche verslag omtrent den toestand van het Genootschap 
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kunnen eindigen, doch berigten van wetenschappelijken aard behooren nog herdacht te 
worden, wilt gij althans van alles kennis dragen, wat tot onzen werkkring behoort. In
de eerste plaats zou ik behooren te spreken over de Romeinsche heirbaan die ik namens
het Bestuur in Augustus heb nagegraven, van het Hagelkruis te Cuyk tot op de 
grensscheiding van Beugen en Boxmeer; naar de berigten door mij daaromtrent 
ingewonnen, en de Germaansche, Frankische, Romeinsche oudheden door mij voor het 
Genootschap verkregen, zijn van dien aard, dat zij alléén eene spreekbeurt zouden 
vervullen; ook heb ik die reeds zakelijk medegedeeld op het zesde Taal- en 
Letterkundig Congres (a). Daarbij komt nog, dat de Burgemeester van Cuyk, de heer L. 
van den Bosch, mij berigt heeft, dat die weg verder ontdekt is te Linden en Katwijk 
aan de Maas. Het valt dus nog te onderzoeken, waar ter plaatse hij die rivier 
overging. Nog moet een zijtak der heirbaan van Oeffelt naar de Maas onderzocht 
worden, terwijl de Burgemeester aldaar, de heer A. van der Voordt, de plaats meent te
hebben ontdekt, waar die weg over de Oeffeltsche beek liep. Verder bezit de R. C. 
pastorij van die gemeente een eiken wal aan de heirbaan, waarin ik vermoed, dat nog

(a) Handelingen van dat Congres bl. 158-160.

Romeinsche oudheden zullen ontdekt worden, op grond dat bij het rooijen van een eiken
wal daarnaast gelegen, onder het gehucht St. Agatha, vele grafkruiken ontdekt zijn. 
Ik hoop gedurende eenige dagen der aanstaande vacantie mij met dat onderzoek te 
verlustigen, om u later uitvoerig mijne bevinding mede te delen.
Nog andere wetenschappelijke onderwerpen zijn bij het Bestuur ter tafel geweest, 
waarvan ik u de kennisgeving niet mag onthouden. Zoo behoor ik te spreken over den 
luchtsteen of aerolieth in 1840 te Uden gevallen, omdat hij thans eenige vermaardheid
in Duitschland en Engeland gekregen heeft, waarna ik over den meteoorsteen, in 1852 
te St. Michiels-Gestel gevallen, wensch te handelen. [...]
[door de Bibliothekaris van het genootschap, waarschijnlijk Hermans]

31 maart 1864  [1] Romeinsche voorwerpen uit de nalatenschap van wijlen den heer S. 
H. VAN DER NOORDAA werden ook eenige overgenomen, van de vroegere bewoners van ons 
Vaderland afkomstig: 
[2] eene zeer fraai gepolijste vuursteenen BIJL, 12 dm. lang; 
[3] een ruw bewerkte BAL van trachiet, 4 dm. in doorsnede; 
[4] eene URNE van gebakken aarde, gevuld met verbrande menschenbeenderen, hoog 19 
dm.; 
[5] eene andere URNE, 18 dm. hoog, met de daarin gevonden brokken van eene bronzen 
HAARNAALD; 
[6, 7, 8] nog een drietal URNEN met verbrande beenderen en 
[9] overblijfsels van bronzen RINGEN enz.; de urnen van 10, 15.5 en 16 duim hoogte; 
[10] twee KOMMETJES, 9 en 7 dm.; 
[11] 4 POTJES van verschillende vormen, 6 5 tot 9.5 dm. hoog; 
[12] een bekervormig VAATJE, 5.5 dm. hoog, en eenige brokstukken van potten. 
[13] Al deze voorwerpen, met uitzondering welligt van de WIGGE, waren in 1837 op de 
oude begraafplaats te Deurne in Noordbrabant opgegraven;
[14] een paar trachietsteenen MORTIEREN met STAMPERS uit den omtrek van Deurne 
afkomstig en tot de reeds meermalen genoemde nalatenschap van wijlen den heer S. H. 
VAN DER NOORDAA behoorende;
[15] zij vormen nu met de stukken die, ter zelfder plaats gevonden, in 1840 en 1841 
door wijlen den heer P. O. G. GUYOT aan het Museum geschonken werden, een aanzienlijk
geheel.

10 maart 1890  [1] evenzeer als de in zilver en haut-relief gedreven umbo of 
schildplaat, (Bas Empire, =de tijd van de door het leger aangestelde en vaak weer 
spoedig onttroonde of vermoorde soldatenkeizers.)
[2] Zoowel het steen- als het bronstijdperk zijn ruim vertegenwoordigd, terwijl de 
verzameling Germaansch aardewerk, waaronder vele urnen met de asch onzer Germaansche 
voorvaderen, tot de rijkste mag worden gerekend. Ook het Romeinsche glas- en 
aardewerk, urnen, enz.,

Er zijn in de loop van de laatste eeuwen dus meerdere voorwerpen gevonden in de Peel,
klaarblijkelijk allemaal op verschillende plaatsen – maar de auteur zal hierna 
uiteenzetten dat dat voor enkele wellicht niet klopt -, zoals de sierschijf van 
Helden die zich tegenwoordig eveneens in het Rijksmuseum van Oudheden bevindt. Recent
uitgevoerd onderzoek leverde nog meerdere metalen Romeinse voorwerpen uit de Romeinse
tijd te Helden op. Tevens sporen van bewoning in de midden en laat Romeinse tijd.
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Tenminste vier belangrijke vondsten van de Romeinse tijd of ervoor zijn beschreven. 
Hieruit kunnen we niet anders concluderen dat de streek rond 300 bewoond was, 
vondsten langs de Maas zijn er tezelfdertijd ook genoeg gedaan, o.a. door medewerkers
van het Rijksmuseum van Oudheden.

1 januari 1911  zie: KIJKJES MET BESCHOUWINGEN IN HET MUSEUM VAN HET GENOOTSCHAP   VAN
GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDE IN LIMBURG TE MAASTRICHT  .

26 augustus 1922  No. 164. B., pr. te W. Natuurlijk is Elle en ELL hetzelfde, dus een
gehucht van gem. Hunsel. Het was in de Lente van 1859, dat in Ell op honderd passen 
afstand van de kerk het stuk van een prachtige drinkkop werd gevonden. Ze bestond uit
roode aarde, en was georneerd met herten en pauwen afbeeldingen. Als u den weg volgt 
door de hei van Hunsel naar Grathem, zult u nog een tumba of grafheuvel kunnen 
bemerken, waar vóór eenige jaren een half dozijn Germaansche urnen zijn gevonden. 
Daar zitten er natuurlijk nog meer.

1 november 1931  
Het was november 1931 toen Hand Mulders en zijn 8 jarige zoon Wiel in de Blakt in 
Kronenberg bezig waren met het rooien van een houtwal. Het gebied was erg moerassig 
en tegenwoordig bekend als de Heesbeemden. Tijdens de werkzaamheden stuitten zij op 
een bronzen zwaard. Het lag op een diepte van ongeveer 50 cm. Het zwaard was ongeveer
53 cm. lang en 3 cm. breed. Het zwaard moet toebehoort hebben aan een bijzonder 
iemand, niet aan een “gewone man”. De naam van de vindplaats “De Blakt” komt al voor 
op kaarten van Sevenum uit 1745. Het betekent “open water”. Wetenschappers denken dat
de wapens in het water zijn gegooid, deel uitmakend van een bepaald ritueel, een 
soort offer.

25 augustus 1937  [1] Bij het verrichten van ontginningswerkzaamheden, welke onder 
leiding van de Nederlandsche Heide Mij. op het grondgebied der uitgestrekte 
Peelgemeente Deurne worden verricht, werd dezer dagen een skelet aangetroffen.

1 januari 1978  boek Mensen in de Peel:
Zeer onlangs (1978) werden aan de rand van een peelmoeras deze artefakten uit de 
Tjongerkultuur (Oude Steentijd) gevonden. De Tjongermensen leefden in de Peel lang 
voor daar de veenvorming begon. De stenen werktuigen werden dan ook aangetroffen aan 
de toenmalige oppervlakte, precies op de scheiding van zand en veen. Zij lagen alle 
bijeen op ongestoorde grond op een plek van ongeveer en vierkante meter grond.
Boven: drie lange eindschrabbers (klingschrabbers), daar onder: vier korte 
eindschrabbers.
Links onder: twee burijnen of stekers.
Rechts onder: die voor de Tjongerkultuur kenmerkende spitsen.

1 januari 2005  H.A. Hiddink beschrijft de Romeinse waterbron bij Deurne, of beter 
gezegd op het Rosveld bij Nederweert. In 2008 van dezelfde auteur onderzoek op de 
Groot Bottelsche Akker bij Deurne.
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Archeologische vondsten aan de Maasoevers
3 januari 1844  * BOXMEER, 31 Dec. Onlangs werden in deze gemeente, 
bij gelegenheid eener nuttige vergraving of uitdelving van een stuk weiland, 
toebehoorende aan den Heer MR. Hengst, onderscheidene merkwaardige Romeinsche 
oudheden gevonden, bestaande in urnen, graflampjes en ander aardewerk van 
verschillende grootte en witachtig van kleur, als ook eenige koperen munten met de 
beeldtenissen en namen van Romeinsche keizers. Het land, waarop de vergraving plaats 
had, is op eene natuurlijke hoogte gelegen, zoodat het door de wateren van de 
overstroomende Maas nooit wordt besproeid, terwijl de omliggende landerijen daardoor 
bijna jaarlijks onderloopen; welligt is het aan deze eigenschap toe te schrijven, dat
de Romeinen die plaats tot eene begraafplaats hebben uitgekozen; dat zij dit trouwens
geweest is, wordt door het gevondene duidelijk aangetoond. 
Vroeger hoorde men in deze streken weinig of niets van het ontdekken van Romeinsche 
oudheden en het is aan de onkunde daaromtrent en aan de hebzucht van de arbeiders toe
te schrijven, dat men helaas de verbrijzeling te betreuren heeft van eenige 
voorwerpen, welke voor de liefhebbers zooveel waarde zouden hebben. Thans echter 
wordt het werk onder het nog van den eigenaar oplettend voortgezet en men hoopt, met 
behulp van deskundigen later een meer omstandig verslag van het gevondene te geven. 

4 januari 1844  En fouillant des terres, appartenant à M. Hengst à Boxmeer,
on a trouvé différens objets d'antiquité romaine, des vases de diverse grandeur tous 
d'une couleur blanchâtre. On y a également trouvé différentes pièces de monnaie de 
cuivre, à l'éfigie d'empereurs romains. 

8 februari 1844  In het Handelsblad van den 3 Januarij dezes jaars 
komt een berigt voor, betreffende onderscheidene Romeinsche oudheden.
Dat verslag is hoofdzakelijk op waarheid gegrond: er heeft eene opdelving plaats 
gehad van zoodanige voorwerpen, als daar vermeld zijn, bij het uitgraven eener weide 
toebehoorende aan den heer Hr. Hengst, tusschen Boxmeer en Beugen op een kwartier 
uurs afstand van de Maas gelegen, ter plaatse, waar dat stuk lands van de rivier af, 
tot aan den weg zich zachtjens verheft, en daarom op die hoogte zeer zelden door bet 
Maaswater bespoeld wordt. 
Het reeds gevondene bewijst, dat daar eens een castrum of legerplaats van de Romeinen
gestaan heeft; want behalve eene menigte van Urnen met assche (waaronder van 
aanmerkelijke grootte, doch bij het opdelven gebroken), lampjes, en ander aardenwerk,
alle van antiquen vorm, zijn opmerkelijk vier munten (van brons) van middelbare 
grootte, waaronder een hetwelk nog zeer duidelijk de beeldtenis vertoont van M. A. 
Antonius Aug (ustus) Germ (anicus) Sarm (aticus), en een gedenkpenning is, ter 
gedachtenis eener overwinning door gemelden keizer op de Germanen behaald; want de 
keerzijde behelst eene wapenbuit met het onderschrift de Germanis: en ter regter en 
linkerzijde leest men eene S. en C. dat is: Senatus Consulto; waaruit blijkt dat de 
munt geslagen is op last van den Senaat. Voorts heeft men in het omschrift leesbaar 
gevonden. Cos. III. P.P. dat is: Consul voor de derde maal en Pater Patriae, en voor 
deze woorden nog Imperator VI of VII. 
Welke stam der Germanen door Marcus Aurelius Antonius (want op dezen keizer doelt 
genoemde munt) over den Rijn en Maas vervolgd is, laat zich niet met zekerheid 
bepalen; onwaarschijnlijk evenwel is het niet de Chatten daarvoor te houden, van welk
volk zelfs in deze streken nog de herinnering voortleeft in het gehucht Catwijk op 2 
uren afstands van Boxmeer onder Cuijk aan de Maas gelegen. Trouwens is het bekend dat
M. Aurelius ook met dat uitgebreid deel der Germanen heeft gestreden. Wagenaar lste 
deel, 3de boek, pag. 192 en aldaar aangehaald Jul. Capitolinus in het leven van dezen
keizer C. 8. 
Dit weinige achten wij noodig UEd. te verzoeken in UEd. veel gelezen blad een 
plaatsje in te ruimen, zoo wel om het berigt in het Handelsblad voorkomende nader toe
te lichten, als oudheidkenners op te wekken en aan te sporen om het gevondene tot een
bijzonder onderwerp hunner studiën te maken, aangezien het ene streek geldt, waarvan 
de geheele oudheid niet het minste melding maakt. 
Boxmeer 25 Januarij 1844.    N. N. 

1 januari 1845  Kaart van den in Nederland, België en en gedeelte 
der aangrenzende landen gevonden Romeinsche, Germaansche of Gallische oudheden, 
door Caspar Jacob Christiaan Reuvens en Conrad Leemans

Baarloo (Hertogd. Limburg) Romm. penn. van Augustus tot op de Antoninussen. Van der 
Chys, Tijdschr. I. 349.
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Blerik (Prov. Limburg). Overbll. van gebouwen. Schmidt.
Boxmeer (Prov. N. Braband). Romm. urnen, lampen, penn. enz. Handelsblad, 1844. no. 
3788.
Deurne (Prov. N. Braband). Germm. urnen, bronzen voorwerpen. Mus. v. Oudhh. Zilveren 
penning van de Gens Scribonia. Verzameling v. dr. Hr. v. d. Noordaa te Dordrecht; 
Janssen, in den K. en L. bode 1838. bll. 375-379, 389-395; Hermans, Mengelw. II. 273;
Ackersdyck, Taxandria, 177.
Echt (H. Limburg). In een turfbroek van 't gehucht de Slek, eene vuursteenen wig. 
Mus. van Oudhh.
Eindhoven (Prov. N. Braband). Penn. van Julia Moesa en Augustus of Tiberius. Berigt 
van den Hr. P. Cuypers te Ginneken. In 1839 een zilveren penning van Q. Metellus. 
Berigt van Dr. Hermans.
Haelen (Prov. Limburg). Tusschen Haelen en Herk urnen. Heylen, 458.
Halen (H. Limburg). Romm. voorwerpen, sporen van Rom. weg. Berigt van den Hr. C. 
Guillon.
Heel (H. Limburg). Beeldwerk, penn. Knippenberg, Hist. Eccl. Duc. Gelr. 8; Heylen, 
415,450; De Bast, II. S. 83. no. 3. Rom. aardewerk, overbll. van Rom. weg. Berigt 
van den Hr. C. Guillon.
Heythuisen (H. Limburg). Germm. of Gall. grafheuvels met urnen enz. ten O. van het 
dorp. Verzamel. van den Hr. C. H. Guillon.
Horn (H. Limburg). Op den Melenborch, tusschen Halen en Horn, overbll. van Romm. 
gebouwen, penn., scherven van terra sigillata, en opschrr. aan Mars Halamardus en 
Mercurius Arvernus. Knippenberg, Hist. Eccl. Duc. Gelr.; Heylen, 448; Orelli, no. 
2002. De opschrr. zijn thans in de verzameling van den Hr. Ch. Guillon te Roermond. 
Sporen van Rom. weg. Berigt van den Hr. Ch. Guillon.
Ittervoort (H. Limburg) Germm. of Gall. urnen en kleine voorwerpen. Berigt van den 
Hr. Ch. Guillon.
Kessel (H. Limburg). Overbll. van gebouwen. Schmidt. Romm. penningen. Heylen, 416; De
Bat, II. S. 83. no. 3.
KESSEL (ten N. W. van Goch, Pruissen). Penningen. In het broek de Peel, zilveren 
plaats waarop Hercules. Berigt van den Hr. Cl. Guillon.
Kuik (Prov. N. Braband). Urnen, rood gebakken en ander aardwerk, bronzen beeldjes, 
wapentuig, ijzerwerk, steenen mortier met stamper, penn. van Constantinus tot op 
Valentinianus junior. Berigt van den Hr. van der Noordaa te Dordrecht. Vele Romm. 
voorwerpen in de verzameling van Mr. J. J. Nahuys te Utrecht. Beneden de kerk zijn in
de Maas, bij laag water, oude tufsteenen fundamenten ontdekt. HS. aant. van J. In de 
Betouw berustende bij Dr. Janssen. Aan den weg van Kuik naar Boxmeer, op het 
zogenaamde Bord of Boord, een zwaard, eene urne en een Rom. penn. van Antoninus Pius 
gevonden in 1802. Berigt van Dr. Hermans. Penningen van Caligula, Hadrianus en 
Trajanus; de meeste voorwerpen in een stuk land aan de Maas, door de Herv. Gem. 
aangekocht tot het bouwen eener kerk en begraafplaats. Hermans als boven. Zie ook 
Handell. van het N. Brab. Genootsch. 1841. 176-197.
Lieshout (Prov. N. Braband). Penn. van Gordianus en Otacilla Severa, gev. in 1839; 
bij het kasteel Croi, in 1844, drie koperen wiggen, waarvan 2 in de verzameling van 
het N. Brabandsch Genootschap. Berigt van Dr. Hermans.
Limbricht (H. Limburg). Steenen kisten, en Romm. penn. Jahrbb. III. 83.
Maasniel (H. Limburg). Steenen wiggen, Germ. aardewerk. Berigt van den Hr. Ch. 
Guillon.
Meyel (H. Limburg). Vele Germm. graven. Berigt van den Hr. Ch. Guillon.
Mill (bij Kuik, Prov. N. Braband). Geraamte, met wapenrusting en Rom. medaillon van 
Valentinianus. Berigt van den Hr. van der Noordaa te Dordrecht.
Montfort (H. Limburg). Vier steenen wiggen, eene in het Mus. v. Oudhh. Germ. 
aardewerk, metalen wapenen. Berigt van den Hr. Ch. Guillon.
Mook (H. Limburg) Tusschen Mook en Middelaar, eene bronzen kan met versierd handvat; 
bronzen zeef-lepeltje, stift, speerpunt, balsemfleschje, scherven. Berigt opget. 
door den Hoogl. Reuvens.
Neer (H. Limburg). Germ. aardewerk. Berigt van den Hr. C. Guillon.
Neerharen (Prov. Limburg). Rom. zilveren vaas. Leemans, Romm. Oudhh. te Maastricht. 
67, 68.
Reuver (gehucht onder Besel, H. Limburg). Germaansche (?) grafheuvels. Berigt van 
den Hr. Ch. Guillon.
Roermond (H. Limburg). Steenen wig, Germ. of Gall. aardewerk. Berigt van den Hr. C. 
Guillon.
Stamproy (H. Limburg). Steenen wiggen. Berigt van den Hr. Ch. Guillon.
Swalmen (H. Limburg). In de nabijheid, Rom. weg. Ch. Guillon, K. en Letterb. 1842, 
nn. 25, 26. Steenen wiggen. Berigt van den Hr. C. Guillon.
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Tegelen (H. Limburg). Rom. aardewerk. Berigt van den Hr. Ch. Guillon.
Thorn (H. Limburg). Sporen van Rom. weg. Berigt van den Hr. Ch. Guillon.
Uden (Prov. N. Braband). Aan het beekje de Leigraaf, een gouden penning van 
Domitianus, gevonden in 1843. Berigt van Dr. Hermans.
Vechel (Prov. N. Braband). Bij Vechel in de Aa, Romm. penn. Berigt van den Hr. van 
der Noordaa te Dordrecht. Tusschen Dungen en Vechel, in de Aa, Romm. penn., onder 
anderen van Luc. Ael. Verus en Domitianus. Ackersdijk, Taxandria, 173, 174. Penning 
van de gens Scribonia, in de verzam. van den Her. van der Noordaa te Dordrecht. Een 
Gall. penn. bij denzelfden. Van der Chys, Tijdschr. I. 664.
Vlierden (Prov. N. Braband). Romm. penn. van Nero. Van der Chys, Tijdschr. I. 251; 
Hermans, Mengelw. II. 22.
Vlodrop (H. Limburg). Vuursteenen wigge. Berigt van den Hr. Ch. Guillon.
Wessum (H. Limburg). Sporen van Ro. weg, Rom. aardewerk. Berigt van den Hr. Ch. 
Guillon.

OUDHEIDKUNDIGE VERZAMELINGEN TE ROERMOND, VENLO 
EN MAASTRICHT IN 1848
DOOR JOS. HABETS
ROERMOND, J. J. ROMEN EN ZONEN.

14 december 1849  - Onder de gemeente Haelen, nabij Roermond,
is eene plaats, Melenborg geheeten (eene verbastering welligt van Menenborg, een 
kasteel der Menapiers), liggende langs den ouden Maas, en aan den anderen kant 
belendende aan den ouden Romeinschen weg, die van Tongeren naar Nijmegen liep. Deze 
plaats, waarschijnlijk vroeger eene versterkte Romeinsche legerplaats, heeft reeds 
herhaalde malen de opmerkzaamheid der liefhebbers van oudheden tot zich getrokken. In
November jl. heeft dr. Jansen, conservator bij het museum te Leyden, er uitgravingen 
doen verrigten op eene vrij groote schaal, waarbij gevonden zijn: een denarius van 
Antoninus Pius, verscheiden koperen schrijfgriffels, brokken van aardewerk met den 
naam van den fabrikant, en andere zeldzaamheden. Het onderzoek van dr Jansen naar de 
plaatselijke gesteldheid, heeft hem geleid tot de bepaling der rigting van den ouden 
Romeinschen weg en van deszelfs vertakkingen op Melenborg.
Maandag jl. heeft een landbouwer op dezelfde plaats een afgodsbeeld opgedolven van 
Anubis, eene Egyptische godheid, in welke men Mercurius vereerde onder den vorm van 
een hond; de vereering derzelve werd te Rome ingevoerd ten tijde der Keizers, even 
als die van Isis en Senapis. Dit beeld (thans het eigendom van den Heer Slangen, 
particulier ontvanger te Haelen), is gebeiteld van witachtigen vrij harden steen, en 
heeft 60 Ned. duim hoogte en 15 duim in doorsnede; het lag 80 à 90 duim diep in den 
grond.
Het is opmerkelijk, dat de hoogte van Melenborg veilig is voor het hoogste Maaswater,
en dat de gevonden voorwerpen, als spijkers, beenderen, kalk, net bepleisterd 
muurwerk, enz., alle bedekt waren met eene laag zandachtige aarde van een Ned. el en 
meer dikte, hetgeen doet denken dat bebouwde grond allengs hooger wordt.

11 april 1850  [...] Uit de opdelvingen en onderzoekingen
onder toezigt van dr. JANSSEN, voor rekening der Regering, te Melenberg, onder de 
gemeente Halen en Beugenem, in Limburg:
Eenige BOUWKUNDIGE FRAGMENTEN van behouwen steen, tegels van verschillende vormen en 
WARMTEBUIZEN van gebakken aarde, fragmenten van SCHALEN, POTTEN, KRUIKEN en VAASJES 
van gebakken aarde, met en zonder fabriekmerken; onder die merken CAJUS F, BASSUS F 
OF MASCULI (of MASCUI) enz.; fragmenten van glazen KOMMEN en FLESSCHEN; bronzen en 
ijzeren SCHRIJFSTIFTEN en HAARNAALDEN, GESPEN, MANTELHAKEN, BOREN, fragmenten van 
ZWAARDEN, RINGEN, HAKEN enz., zilveren munt (denarius) van ANTONINUS PIUS en een 
bronzen van de 2de gr. van FAUSTINA DE JONGERE. [...]31 januari 1851  BOXMEER, 26 
Januarij.  
Voor eenige dagen werden alhier twee, voor de kunst belangrijke voorwerpen uit den 
Romeinschen tijd gevonden op een perceel weiland, alwaar bereids vroeger 
onderscheidene zeldzaamheden zijn opgedolven, en hetwelk aan Mr. J. B. Hengst, 
Burgemeester der gemeente, toebehoort. 

19 februari 1870  [...] van den burgemeester te Kessel in Limburg, 
bericht over een Romeinsch altaar met uitgehouwen beeldwerk in de kerk aldaar.

6 mei 1885  Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied
jrg 18, 1886 (25)
[...] Met een ijver, eene betere zaak waardig, klampt zich de heer Pleyte aan alles 
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vast, waar hij zich maar verbeelden kan eenige familiebetrekking te zullen vinden 
tusschen den heidenschen god Mars en den christen bischop Martinus. „Vele der aan St.
Maarten gewijde kerken — zegt hij naar waarheid — staan op oud Romeinsche 
nederzettingen, en ons medelid Habets heeft er op gewezen hoe in Home de kerk, aan 
St. Maarten gewijd, verrees op de plek, waar vroeger Mars-Halamardus vereerd werd 
1)". Dat er echter vele St. Martinikerken op romeinsche nederzettingen staan, is niet
toe te schrijven, gelijk de heer Pleyte, schijnt te insinueeren, aan de omstandigheid
dat er eenige betrekking bestond tusschen Mars en Martinus, maar eenvoudig daaraan, 
dat er vele kerken aan St. Maarten zijn toegewijd, en de eerste christen kerken in 
ons vaderland dikwerf op de grondslagen of uit bouwmaterialen van oude romeinsche  
nederzettingen werden opgetrokken. 1) 

Over de Hornsche parochiekerk, waarin de gedenksteenen van Mars Halamardus en 
Mercurius Arvernus gevonden werden, schrijft de eerw. heer J. Habets : „Daar Horne 
als een oorspronkelijke parochie en niet als eene ecclesia filialis in de oudste 
bescheiden voorkomt, is het wel mogelijk dat de eerste Christenkerk aan een heidensch
heiligdom is opgevolgd, en dat de tegenwoordige patroon of bescherm heilige dier 
kerk, de H. Martinus, daarin de plaats heeft ingenomen van Mars en Mercurius, de twee
meest populaire goden onzer voorouders. In zulk geval zouden onze gedenksteenen tot 
in 1838 (toen het oude kerkgebouw werd afgebroken en door een nieuw vervangen) de 
plaats hunner oorspronkelijke oprichting niet hebben verlaten. Het zegepralende 
Christendom heeft ze als getuigen doen dienen van zijn triomf. 
„Dit is een feit, hetwelk in onze streken meermalen is waargenomen. Zoo vond men in 
1869 te Kessel aan de Maas, onder het hoogaltaar der kerk, een heidensch altaar 
toegewijd aan Minerva, Juno en Hercules. Deze kerk vereert de H. Maagd als patrones. 
In 1863 vond men onder de fondamenten der kerk van St Martinus te Wijk-Maastricht den
romp van een groot beeld van Mars. Voor ongeveer 30 jaar ontdekte men te Berg bij 
Tongeren, onder het hoofdaltaar der kerk een heidensch altaartje van kalksteen, 
ongeveer een meter hoog, waarvan de vier kanten versierd waren met afgodsbeelden, 
drie godinnen en een god, en de bovenrand een onleesbaar opschrift droeg. Wij 
herinneren ons twee dezer beelden erkend te hebben, eene Fortuna met rad en 
scheepsroer, en eene vrouw met een gevulden hoorn op den arm, wellicht eene 
Abundantia. Dit merkwaardig gedenkstuk bevindt zich thans in 't bisschoppelijk museum
te Luik. De kerk van Berg is toegewijd aan den H. Martinus. In den kerkmuur te 
Guichoven bij Tongeren ziet men nog heden het hoofd ingemetseld van een levensgroot 
heidensch standbeeld. Te Neukerk, bij Venlo, werd in 1865 een vondst gedaan gelijk 
aan die van Berg en Kessel. Men trof er onder het hoofdaltaar een heidensch altaar, 
voorzien van een heidensch en christelijk inschrift." 1) 
Dit zal, geloof ik, voldoende wezen tot nadere inlichting van den welmeenenden Dr. 
Pleyte. 

Finis coronat opus, het einde kroont het werk. Dr. Pleyte zet de kroon op zijn 
archeologischen arbeid met het volgende, reeds vermelde epiphonema (blz. 125): 
„Inderdaad de overgang van Mars tot St. Martinus was geleidelijk. De God maakte 
plaats voor den Heilige, die dezelfde goddelijke eigenschappen bezat." 
Ja, inderdaad! na zooveel naiefs dat meer onze verwondering dan onze bewondering 
wekt, als ons door den heer Pleyte te genieten werd gegeven, achten wij de vraag niet
te gewaagd: zou men Dr. Pleyte's archeologische bespiegelingen en ontdekkingen op het
gebied der anatiden, zwaan-gans-eend, niet met den naam van een canard of een 
sprookje van Moeder de gans mogen bestempelen? 
Maastricht, 6 Mei 1885. 
H. J. Allard. 

1) J. Habets Découvertes d'antiquités dans le duché de Limbourg II p. 224 
1) Aangaande het laatste verg. J. Habets: Over twee fragmenten van een romeinsch opschrift 
gevonden le Odiliënberg bij Roermond in de „Verslagen en mededeelingen der koninklijke 
academie," 2e reeks, deel XII. blz. 27, 28. 
1) Twee romeinsche gedenkteekenen te Horne bij Roermond, blz. 24, 25 overgedrukt uit de 
Verslagen enz. 2e reeks, deel XI. 

1 juli 1922  E. v. G. H. Het doet mij innig genoegen te vernemen, 
dat U (al heeft 't ook een paar dagen geduurd) op de door mij aangegeven plaats 
verschillende munten en gebroken vaasjes heeft gevonden. Kunt U ze mij ook eens 
toonen? Wilt U ze afstaan, stel U dan in verbinding met den Zeer Eerw. H. Dr. 
Goossens Maastricht. Toch hebt u nog niet de juiste plek gekozen, die ik U aangaf. Al
staat daar nu ook eenig struikgewas, dan gelieve U dat daar uit te gooien, 
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voorzichtig genoeg. Het hout is immers U weigendom. — (Zie hieronder over Kessel) 
116. B. G. N. Het "land van KESSEL" was omstreeks het einde der 10e eeuw eene 
voorname Heerlijkheid. De Heeren droegen den titel van Graaf. Ja, dat is zoo. Later 
ging de heerlijkheid over in het geslacht der Barons van Keverberg. Een der oudste 
geschiedschrijvers Kilianus zegt: "In ouden tijden is dese vlecke een seer 
treffelijcke stad gheweest, ende eygentlijck deselve die Ptolomeus Castellum noemt, 
en de hooftstadt van de Menapij". Onder de gehuchten dezer plaats: "Kesseleik 't 
Brook, Donck, Hout, Ooijen bevinden zich ook vindplaatsen van oude Romeinsche 
voorwerpen. Het geheele Land van Kessel, als voormalige heerlijkheid, bevatte eens 24
dorpen met pl.m. 22.000 inwoners. Het dorp ligt schilderachtig tegen de boorden der 
Maas. Beveel U een bezoek ten zeerste aan.

25 juni 1923  KESSEL. Merkwaardige vondsten.
Alhier werd in het klooster der eerw. zusters bij het afbreken van een muur een 
Egyptischen bronzen talisman gevonden.
In een perceel bouwland werd opgedolven een gouden Romeinsch muntstuk, met de 
beeltenis van keizer Vespasianus.
[Eveneens werd op een perceel land nabij de "Boschakker-hoeve" een gouden muntstuk 
gevonden uit den Romeinschen tijd, Keizer Vespasianus (Augustus) voorstellende.

5 mei 1928  Het kasteel Kessel.  XII. 
Van Stevensweerd uit zakken we nogmaals een eindweegs de Maas af voorbij Roermond, 
tot we Kessel bereikt hebben Want hier wacht ons wederom een aangename verrassing in 
de bezichtiging van het oude Kasteel van dien naam, het genot van een allerfraaist 
panorama der heerlijke omgeving waar de andere bochtige rivier zich tamelijk recht 
uit, recht door een weg zoekt, het mijmeren "over een romantisch verleden, dat zich 
verliest, in den Romeinschen tijd. En dat alles vanaf een "artificieelen ronden 
berg", een kunstmatig opgeworpen heuvel op den hoogen Maasoever, die tot versterking 
en afweer bovendien nog wordt ingesloten door ontzag en eerbied inboezemende muren. 
't Lijkt in verkleinden vorm en op wat lager niveau wel eenigszins op de trotsche 
Duitsche roofridderburchten langs den Rijn. En toch, wat een scherpe tegenstelling 
tusschen dit somber verleden, toen er inderdaad in de kerkers van het Kesselsche 
kasteel gefolterde gevangenen van den burchtheer op den dood zaten te wachten en het 
lieflijke heden, nu er E.E. Zusters Religieuzen tranen drogen, wonden heelen, liefde 
schenken aan de misdeelde jeugd, door zich met de opvoeding van weezen en andere 
vrouwelijke pupillen te belasten. 
Doch wat beweegt mij, U reeds thans de elkaar opvolgende periodes van deze bijzondere
kasteelgeschiedenis in vogelvlucht te laten aanschouwen. Beter is het eerst de plaats
der handeling door naar ligging en omgeving, de historie van dien wijden omtrek, eens
het ambt Kessel omvatten, en de gesteldheid dezer landstreek te karakteriseeren. 

Dit Kessel zou een verbastering zijn van net Latijnsche Castellum, kasteel en dus 
zijn geschiedenis beginnen met den bouw van dien burcht in een ons onbekenden tijd. 
Het kan zijn, dat er een dergelijk historisch verband bestaan heeft, en dat de 
bedoelde etymologie niet geheel uit de lucht gegrepen of hypothetisch is, doch de 
geschreven geschiedenis van het land van Kessel gaat niet zoo ver terug. We zullen 
ons daarmee maar eerst wat bezighouden, om vervolgens een teekening te geven van het 
kasteel Kessel in verleden en heden. Het land van Kessel was eenmaal een omvangrijk 
district uit een aantal heerlijkheden bestaande, die ruim 50,000 H.A. besloegen met 
een bewonerstal van ongeveer 21000 zielen. Tot Horst en Venlo in het Noorden en 
Noord-Westen reikte dit territorium, waarover de graven van Kessel het bewind 
voerden. Reeds in de 10e en lle eeuw waren er graven van Kessel, waarvan een hunner 
in 1326 aan Gelders vorst, toen nog graaf Reinaud II, de heerlijkheid Kessel 
overdroeg met die van Kriekenbeek, zoodat deze zich sedert 1340 opperleenheer kon 
noemen van 'n met onbelangrijk Limburgsch gebied. De dorpen Kessel, Baarloo, Helden, 
Blerick, Sevenum, Maasbree, Horst, Grubbenvorst, Lottum, Venray, Broeckhuyzen, 
Meerlo, Swolgen, Blitterswijck, Wanssum en Geysteren met hun talrijke kasteelen, 
adellijke huizen en ridderburchten maakten er deel van uit. 
Thans ie de gemeente Kessel van het aangeduide district slechts een betrekkelijk 
klein overblijfsel met een oppervlakte van 2162 H.A. en 1723 inwoners (telling 1 
Januari 1927). Vergeleken bij de telling van omstreeks 1850 is dit zielental zoowel 
absoluut als relatief evenwel sterk toegenomen, de geaardheid van den onvruchtbaren 
bodem dezer landstreek mede in aanmerking genomen, daar in laatstgenoemde jaar de 
bevolking uit 1231 personen bestond. Als Cornelius Kilianus in zijn vertaalde 
beschrijving "der gantscher Nederlanden" echter gelijk heeft, dat Kessel "in ouden 
tijden (dese vlecke soo Hubert Thomas schrijft) een seer treffelijcke stadt gheweest 
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is, ende eygentlijck deselve die Psolomeus Castelium noemt, ende de hooftstadt van de
Menapij," dan zou hier wel sprake kunnen zijn van een vervallen grootheid, une ville 
morte, nu eens niet aan de boorden der Zuiderzee doch in de welbekende Maaslinie! 
Trouwens over dat Castellum Menapiorum, op welks grondvesten of in welks nabijheid 
Kessels burcht der Van Merwiks en Baronnen van Keverberg zou zijn verrezen, is in het
kamp der archaeologen en historici veel te doen geweest, al streden zij dan den 
onbloedigen pennestrijd. Belgische en Nederlandsche geleerden hebben zich de moeite 
getroost ten dezent onderzoekingen te doen, hypothesen op te werpen en het pro en 
contra van elkaars bevindingen onder oogen te zien. Dat reeds maakt dit overigens 
weinig volkrijke gebied tot een historische attractie, waarvan men noode kan 
scheiden. Wij herinneren hier de belangstellenden bijv. slechts aan enkele titels en 
namen, die voldoenden waarborg bieden, dat over deze quaestieuze zaak door 
talentvolle vakmannen en na diepgaande onderzoekingen is nagedacht en beslist, al 
mogen hun beslissingen het huidig geslacht door den stand der moderne wetenschap niet
meer op alle punten kunnen bevredigen: "Recherches sur la vraie position du Castellum
Menapiorum, capitale des Ménapiëns et cella de Journoy," in "Nouvelles Archives 
historiques des Pays-Bas," door den Heer de Reiffenberg. dl. V., p. 345; verder in 
diens "Mémoire sur le Castellum Morinorum," 11, p. 107, in de serie "Memoire de la 
Société des antiquaires de la Morinie". Dit uit de vorige eeuw toen het lid van de 
Koninklijke Akademie te Brussel, de Heer Schaijes het gevoelen bestreed, als zou men 
inderdaad ter plaatse van het Kesselsche kasteel de grondvesten van 't Castellum 
Menapiorum, waarvan Psolomaeus gewaagt, moeten zoeken. 
Sedert dien tijd is er veel water door de Maas gevloeid en zijn ook de inzichten der 
archaeologen op dit stuk sterk gewijzigd, maar de herinnering en de traditie blijven.
Evenals die aan het verhaal, dat het Kessels kasteel was, welke door den Apostaat 
Julianus de Saliër in den winter van 357 op '58 zou zijn belegerd en genomen, welk 
heldenfeit door den geschiedschrijver Ammianus Marcellinus wel verhaald wordt (Lib. 
17, cap. 8) maar met verzwijging van den naam der ingenomen sterkte. Wat thans van 
dit alles op wetenschappelijke gronden vaststaat, mag ons echter voor ditmaal niet 
langer bezig houden, daar juist de uitkomsten van het modern archaeologisch onderzoek
ons aanleiding geven, later in dit blad nog eens iets van Limburg in zijn oudsten 
staat, speciaal in de Romeinsche periode, te vertellen. 
De gemeente Kessel van onzen tijd bestaat uit het kerkdorp van dien naam, dat 
ongeveer 525 inwoners telt, alsmede de gehuchten Kesseleik, 't Brook, Donck, Hout, 
Ooijen en Het Veer. Veelzeggend zijn ook de namen Schappen Aas en Pandoer in het 
westen der gemeente bij de Keizerslaan. Sedert de spoorweg de gemeente in de lengte 
doorsnijdt is er meer vertier dan vroeger, hoewel de meeste Kesselenaren zich met 
landbouw, in den ruimsten zin genomen, bezig houden en een kleiner deel leeft van 
eenige industrie, pannenbakkerijen, textielnijverheid, e.d. Doch de bodem is en 
blijft schraal, waaraan slechts met groote moeite en kosten door den nijveren landman
de begeerde vrucht en loon van zijn arbeid worden ontwoekerd. Bebossching en 
ontginning, wegenaanleg en intensiever cultuur, betere cultuurmethoden en 
industrialisatie van den landbouw zullen ook hier op den duur hooger opbrengst van 
den grond en dus bevolkingsaccres mogelijk maken. 
Uit de weinig beteekenende dorpsgeschiedenis zijn ook nog enkele feiten te 
memoreeren, zooals de stichting der kerk in 1460; de kerkvisitatie door Mgr. Jacobus 
van Overen, Vicaris-Generaal van het Bisdom van Roermond in 1666, toen er 540 
communicanten waren tegen het dubbele aantal van thans; het aanleggen der doop-, 
trouw- en sterfregisters der parochie in 1639 enz. In 1838 werd het dorp geheel nieuw
bestraat en twee jaar daarna van een nieuw en flink raadhuis voorzien op de zg. 
bovenste markt. Er zijn hier namelijk 2 zg. markten, "vierkante pleintjes met op 
iedere straat een omvangrijke lindeboom van 2½ M. in den omtrek en 60 M. kruinwijdte.
Twee ronde trappen van Namensche steen leiden u met 7 treden naar het bordes van dit 
prytenaion, dat oorspronkelijk de dubbele bestemming had van plaats van samenkomst 
voor het gemeentebestuur en kazerne voor de brigade der Kon. Marechaussee, die hier 
gelegerd werd. Twee forten bij het te beschrijven kasteel gaven bovendien aan het 
dorp een ietwat martiaal karakter, het idee van een vesting in zakformaat. Deze zijn 
met haar bastions door den veranderden loop der grillige Maas reeds lang verdwenen, 
althans in haar vroegeren staat en met koren bezaaide akkers of groote weilanden 
hebben op vreedzamer bestemming doelende haar plaats ingenomen. 
Het pontveer over de Maas, door de gierpont onderhouden en bezuiden het zg. Nieuw 
Kasteel aanvangende, geeft aan dit landschap mede een pittoresk karakter en de 
wandelaar die van 't station de Reuver op het dorp en kasteel Kessel aantrekt, wordt 
bij de Schans, het vroeger in staat van verdediging zijnde Veer aan de Maas, reeds 
direct herinnerd aan oude tijden, die zoo geheel anders waren dan thans. Doch 
daarover in onze kasteelbeschrijving van Kessel. A. H. 
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22 sept. 1934  UIT HET STEENEN TIJDPERK UIT LIMBURG'S PRÉHISTORISCHE RIJKDOM  
Naar aanleiding van een onlangs gedane vondst van prehistorische voorwerpen, in ons 
gewest, mij ter determinatie bezorgd door den heer Keus te Venlo, die zich bijzonder 
schijnt te interesseeren voor oude geschiedenis, en waarvan hierbij de foto's ter 
illustratie gaan, heb ik eenige opmerkingen te maken, ook voor hen, die een en ander 
niet precies weten te onderscheiden. En om dit alles meer onder 't oog van de massa 
te brengen, meen ik goed te doen dit ter leering in een onzer voornaamste organen te 
publiceeren. Tijdschriften immers brengen geen algemeene publicatie. 
Er worden mij bovendien voortdurend voorwerpen gebracht of gevonden, uit meer dan 
ééne provincie, zoowel van hier als uit het Rijnland, welke vaak geheel verkeerd 
beoordeeld worden, beter, weinig of niet gekend zijn. Al vertoonen bijv. de oudste 
steenen (uit het steentijdperk) ook geen gaten, dan kunnen ze toch als bijl gediend 
hebben, daar deze aan een stok, welke tot steel diende, werden vastgebonden. (Zie 
bijv. op de eene foto links onderaan. Deze bijl werd gevonden bij Katert, gemeente 
Grathem, waar ook vroeger door mij een urn werd ontgraven. De aanwezighed daar van 
een urnenveld bewijst, dat er een Gallo-Germaansche bevolking heeft gewoond.) Vooral 
de roode en groene steenen (zooals deze) zijn zeer zeldzaam, en bestaan uit flint- of
vuursteen. Enkele vond men uit Syenietsteen bestaande. De Franschman Dutrouchet schat
ze op een ouderdom van meer dan 3000 jaren. Men is 't er nog niet over eens, of ze 
aangewend werden voor godsdienstige, krijgskundige of huiselijke doeleinden. Wel 
vertoonen de latere en beter bewerkte producten daarin eene verbetering; daar er een 
ronde opening voor een hamersteel in aangebracht was. 

STENEN EN METAAL.  
Het komt echter vaak voor, dat de natuur hier den weg wees, en er een geschikte 
opening in maakte, dienende voor een steel, al kende men ook reeds het middel, om 
eene opening in den steen te boren. De steentijd naderde echter zijn einde, toen de 
mensch de bewerking van de metalen leerde kennen, hoewel langen tijd waarschijnlijk 
belde materialen naast elkander werden gebruikt. Het brons, het oudste der bewerkte 
materialen, vormde een overgang tot het ijzer. Zie bijv. op de foto in 't midden het 
bronzen instrument van pl.m. 14½ c.M. lengte, gevonden bij Belfeld (L.), bij 't 
afgraven van leem voor de pannen-industrie. Bij dit merkwaardig stuk mag ik wel een 
oogenblik langer stil staan. Het is bekend, dat deze vorm, welke den eigenlijken naam
draagt — niet van bijl, zooals de Heer Keus beweert maar van "framea", meer speciaal 
een beitel was. Deze voorwerpen komen meestal voor, uit erts gemaakt, in landen, waar
Germanen zich langeren tijd ophielden. En dan vindt men ze hoofdzakelijk van brons, 
zoowel in ons land, als in Duitschland, Frankrijk, België, Skandinavië, kortom in 
alle landen, waar de hunnebedden voorkomen. Bij onze overburen, de Duitschers, hoorde
ik het instrument noemen, onder diverse namen, als strijdbeitel, scalpeermes, huiden-
villers-mes. In Frankrijk, zoo deelde mij vroeger wijlen Prof. Timmermans (Prof. te 
Parijs en Limburger) mede, heette het werktuig "hache gauloise", alle dus namen, 
welke gebruik en doel dezer oude monumentale stukken voldoende preciseeren. Ofschoon 
deze eigenaardige instrumenten in drie hoofdvormen gevonden worden, komt deze (der 
foto) zeldzaam voor. Te zeldzame zijn voorzien van een handvat of oor, en is hun 
boven-opening dan eirond, somtijds vierhoekig. De zijvlakken zijn bij de ronde vormen
gewoonlijk glad. In het museum te Bonn zag ik een bijbehoorende houten kap of schede,
en een met houten steel en lederen riem. Hun gebruik? 
Laten we hierover Tacitus aan 't woord, die ons weet te verhalen, dat het diende als 
spies van smal ijzer of brons, die zóó scherp was, dat men daarmede op korten, zoowel
als verderen afstand doelmatig vechten kon. Een stoot ermede moest ongetwijfeld een 
breede en doordringende wonde veroorzaken, en die dan ook de beenderen en alles was 
weerstand bood verpletterde. Als werp-wapen dienden vooral diegenen, welke van een 
handvat waren voorzien, (zie de foto) waaraan dan een riem of snoer bevestigd was, en
waarmede men dan ook weer het wapen na doeltreffen kon terugtrekken. Men kon dit 
wapen bovendien als houwtuig gebruiken, zoodat dan de hoeken van het snijvlak een 
krachtige uitwerking hadden. (Zie over dit wapen vooral Dr. Klemm's werken). De 
ijzeren bijl, links boven aan, misvormd en verroest bij Lottum (L.) gevonden, 
behoorde vermoedelijk tot het Romeinsche huisraad of handwerktuig, zooals er vroeger 
veel gevonden zijn door Dr. Janssen aan den Beneden-Rijn, bij Louisendorf. Nu staat 
er ook in Pastoor Habet's "Découvertes d'antiquités d. Limb." dat door hem te Lottum 
aan de rivier een aantal Romeinsche voorwerpen werden gevonden, die naar alle 
waarschijnlijkheid wijzen op eene nederzetting. En zoo zien we, dat de steenen bijlen
enz. mettertijd werden weggeworpen, toen de metalen weldra de heerschappij in de 
industrie voerden. 
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ANDERE VONDSTEN.  
Het voorwerp rechts boven aan op de foto is geen bijl-fragment, of strijdwapen, maar 
schijnt gediend te hebben als het onderdeel van een zwaarddrager, van een stuk 
schede. Er omheen ligt een dun ijzeren bekleedsel of huidje, waarop eenige versiering
is aangebracht. Dit fragment heeft door den tand des tijds zeer veel geleden, zoodat 
het ook wel kan bestaan uit ver vergaan brons. In elk geval is het merkwaardig, dat 
het gevonden werd op eene plaats, waar eens een Romeinsch legerkamp lag, en wel 
tusschen Baarlo en Kessel, genaamd het Hout. De vindplaats is buitengewoon 
interessant. Wat zegt Dr. Holwerda erover? Daar werden reeds vroeger meerdere 
Romeinsche voorwerpen gevonden, en ook te Kessel was eens een driegoden-altaar in de 
kerk ingemetseld. Duidt dat dus wellicht op een Romeinsche nederzetting? 
De twee ronde voorwerpen rechts onderaan, uit harden steen en silex (vuursteen) 
gepolitoerd, hebben vermoedelijk gediend als heften voor messen of ander snij- of 
steektuig, en werden gevonden in het gehucht Holst bij Posterholt. Hiervan bezit ik 
zelf ook enkele mooi gepolijste exemplaren, in deze omgeving door mij ontgraven. Ze 
dateeren uit den Gallo-Germaanschen tijd, omdat ik op den daar liggenden 
Eremietenberg verschillende Gallo-Germaansche urnen aan de oppervlakte bracht, en 
voor een paar jaren nog een partij dito-scherven meegaf aan den assistent van Dr. 
Holwerda, dhr. Dr. Bursch. Deze berg zal eerlan wel op 's Rijks kosten worden 
afgegraven. 

Het materiaal van foto II is geen bijl, maar een steenen bijtel, en werd gevonden met
baggeren in de Maas tusschen Roermond en Venlo, dateerende ook uit het steenen 
tijdperk, en waarschijnlijk dienende als werktuig in de huishouding. 
En ten slotte, ter betere oriënteering voor de belangstellende vragers uit Noord-
Brabant en Limburg, voeg ik eene foto bij uit de collectie van wijlen den 
kunstschilder Jos. Cremers te Roermond. De steenen voorwerpen op de bovenste helft 
werden alle gevonden in het Maas- en Roergebied, en uit vriendschap schonk dhr. Jos. 
Cr. mij een aantal exemplaren van vuursteen, welke nog steeds in mijn bezit zijn. De 
lezer zal hieruit kunnen opmaken, — ten einde zich niet te vergissen — welke diverse 
vormen de steenen bijlen en wapens in 't steenen tijdperk hadden. Bovenaan bevat de 
foto talrijke brokken scherpe vuursteen, welke tot allerhande oogmerken werden 
gebruikt, als b.v. krabbers, om de hulden der gedoode dieren af te krabben; 
vingerhoeden tot het doorsteken van scherpe en spitse beendertjes (in plaats van 
naalden) ten einde de droge huiden aan elkaar te naaien, speerspitsen, etc. Er onder 
allerhande vormen van bijlen, uit silex, vervolgens Romeinsche lampjes, kruikjes, ter
event. vergelijking voor oningewijden. 
Thans dus de opheldering voor eventueel meerdere vondsten in Limburg als daarbuiten. 
De bijl speelde in de vroegste ontwikkelingsgeschiedenis 'n belangrijke rol. Deze 
geschiedenis der menschheid loopt daardoor parallel met die van genoemd werktuig, en 
zoo stelt ons dit laatste, dat zoo volkomen den tand des tijds heeft weerstaan, in 
staat, iets uit de geschiedenis van den mensch te leeren kennen. 

HOE DE BIJL GEMAAKT WERD.  
Deze ruwe steen, dien de mensch tot zijn verdediging ophief, is de voorvader van de 
bijl, de overgrootvader van de strijdbijl. Maar het duurde lang, eer de ruwe steen 
een bijl werd. Het gemakkelijkste middel om aan dien steen een bepaalden, maar ook 
gewenschten vorm te geven, was de splijting en zoo zien we dan ook de oudste bijlen 
uit gekloofde steenen vervaardigd. (Zie de massa-foto). 
De silex of vuursteen, dien de mensch op zijn land vond in allerlei plompe vormen, 
leverde hem de stof voor het maken van zijn wapen. Deze steen toch heeft de 
eigenschap, door een slag uit elkander te splijten met vele scherpe kanten. (Zie 
dezelfde foto). 
De gespleten bijl, d.i. de bijl, die door splijting van den steen gemaakt werd, was 
in vorm hoofdzakelijk een product van het toeval. Een schrede verder was de mensch 
gegaan, toen hij zijn werktuig door behouwing een bepaalden vorm gaf. Die gespleten 
en eenigszins gehouwen steenbijlen kan men tot den tijd van het diluvium rekenen, 
d.i. de geologische tijd, die den tegenwoordigen of alluvialen voorafging, zij 
dagteekenen uit den tijd toen de mensch den mammouth, den holenbeer en den 
holentijger nog te bestrijden had, diersoorten, welke ondergegaan zijn in den strijd 
om het bestaan. 
Maar — de ruw behouwen steen was weldra niet meer in staat den smaak der zich 
ontwikkelende menschheid te bevredigen. Zijn vernuft zocht naar middelen, om ook aan 
dien eisch te voldoen. Zoo kwam hij er toe de ruwe hoeken af te slijpen (zie deze 
primitieve brokken op de foto), en de gladde, geslepen bijl was een tweede trap der 
ontwikkeling van ons werktuig. (Zie foto I). 
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Sedert de bevolkings-stammen meer en meer talrijk werden, waren de geslepen 
steenbijlen, uit gebrek aan voldoend materiaal, voor een groot deel niet meer alleen 
uit vuursteen, maar ook uit verschillende steensoorten vervaardigd. Allerlei harde 
steensoorten, ook de rolsteenen uit den bodem, konden thans gebruikt worden. De kunst
had een nieuwe zege behaald op de natuur. (Op de foto goed te onderscheiden.) 
Zeer vele van de oudste geslepen bijlen zijn dus ook vervaardigd van rolsteenen uit 
de rivieren. Het is, of het schurende water en de beweging der steenen over elkander 
in de stroomen aan den mensch een voorbeeld gaf, en hem de methode leerde, hoe hij de
productie der natuur moest bewerken. Zoodat men feitelijk zou kunnen zeggen, dat de 
natuur toch den mensch den weg heeft gewezen tot zijn nieuwe ontdekking. Weldra werd 
dan ook het geheele werktuig door kunst bearbeid en glad, soms glanzend glad 
geslepen. De bewerking der gepolitoerde bijlen geschiedde met slijpsteenen van 
verschillende hardheid. De vorm der geslepen bijl was in het algemeen die van een 
wig. Hoe hij allengs den meer juisten vorm aannam, valt "bij aandachtige beschouwing,
goed op de foto waar te nemen 
P.S. Er is bovendien nog in Limburg weer een zeer merkwaardige vondst gedaan, in den 
vorm van een gewei van een préhistorisch hert. Doch daarover een volgende maal. 
GERH. KREKELBERG. 

25 juni 1968  Reuze-tand uit grindgat te Stevensweert  
STEVENSWEERT, 25 juni. — Tijdens baggerwerkzaamheden in de grindgaten Stevensweert 
heeft een aantal arbeiders vrijdag een reuze-tand gevonden. De tand, die een lengte 
heeft van ruim twee meter, heeft vermoedelijk toebehoord aan een pre-historisch 
zeedier. Andere meningen luiden dat het een mammoettand betreft. De tand was geheel 
versteend en bijzonder zwaar. De exploitant van de grindgaten heeft de vondst mee 
naar huis genomen en wil een expert raadplegen om meer aan de weet te komen over dit 
fossiel. In Linnen is eveneens een mammoettand gevonden van een meter lengte terwijl 
bezuiden Roermond nog tweemaal een gewei van een hert of eland werd gevonden. 

14 september 2007  't Hales Brook, of Haelensche Broek,
Haeles Brook, Haelerbrook is 'n saort van gehuch achter waat taegewoordig 't 
industriegebied Windmolenven en Zevenellen hìtj, oftewaal inne buurt van dae 
sjlingerwaeg bie de Plem urges rechsaaf, väör of nao kefee Harleys. D'r ligke dao ein
paar sjtraote mit get aojer boerderieje (ò.a. klein Melenborg, groeat Melenborg) en 
zelfs ein kestieël Kikkerberg. Det zeen zo ongevieër de Peter Schreursweg, de 
Geyserweg (paedje achter 't kirkhaof van Häör), de Melenborgweg en de Broekweg (inne 
volksmondj ouch geneumdj 'Boxpleite'). D'r ligke dao un hoes of 9 aan eine kantj en 1
aan de angere kantj vanne waeg, die allemaol oetkieke äöver de oeterwaarde vanne 
Maas. Vreuger zal die get donder biej gestruimdj hubbe, noe kumptj ze mer aaf en toe 
de waeg op (hoeagwater 1926(?), 1993, 1995). 't Is ein onverwacht sjtökske bewoeaning
taegewoordig; aan dae kantj van de net omgelagte Napoleonsbaan (N273), achter die 
febriekskes, det tankstation en zo don bie die Plem (Maascentrale, Demkolec).'n Lang 
laan mit mieër as 100 populiere naeve de helle waeg en daoachter 'n toegruujendj 
oetzich toet aan Remunj (Roermond). 'n Paar jaor truk wore dao nog weilènj, mer die 
haet de gemindje noe volgepaotj, as compensatie van waat ze höbbe gekaptj wie ze de 
waeg omlagte.
Aangezeen d'r ein sjtök Galgenberg hìtj en ein Windmolenven vermoed ich det d'r 
vreuger uns get van ein mäöle haet gesjtange, en det d'r wal uns get luuj zeen 
opgeknuiptj. Wie de waeg waerdj omgelag zeen d'r reste gevonje van een kampement oet 
de tied van Napoleon, mer ouch waere d'r in die buurt wal uns get Romeinse dinger oet
de grondj getoverdj.

27 april 2013  Begraven met een verbrande plank en krammetjes
Archeologie
De giften in de Nederlandse vorstengraven staan bekend als armoedig. Niet waar, 
beweren drie archeologen in een nieuw boek. De graven zijn een uiting van een unieke 
mengcultuur.   Door Hendrik Spiering

Met een sprintje klimt archeoloog Richard Jansen grafheuvel 2 op, anderhalve meter 
hoog, zestien meter breed. Dat is niet groot voor een grafheuvel. De 
gemeentearcheoloog van Oss wijst naar twee veel grotere exemplaren, nummers 3 en 7. 
Die zijn 30 en 36 meter breed. In totaal twaalf grote en kleine prehistorische 
grafheuvels liggen hier op een gebiedje van een paar honderd meter in het vierkant, 
ingeklemd in een oksel van verkeersplein Paalgraven, bij Oss.
Het is de rand van het Maashorstplateau, maar door de hoge rijkswegtaluds is het of 
we in een vallei staan. Toen de grafheuvels werden aangelegd, 3.500 tot 2.500 jaar 

#243  23   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

1350

1355

1360

1365

1370

1375

1380

1385

1390

1395

1400

1405

1410

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen naar Paul Theelen: Archeologische vondsten in Peel en Maasoevers

geleden, had je hier een weids uitzicht. Nu razen boven ons vrachtwagens over de A50,
achter ons dreunt de A59 in hetzelfde ritme.
In de twee grote heuvels zijn nooit veel grafgiften gevonden, in tegenstelling tot 
vergelijkbare Duitse heuvels waarin standaard wapens, paardenbeslag en drankemmers 
zijn aangetroffen. De Nederlandse staan daarom te boek als ‘armoedig’. Ten onrechte, 
zeggen nu de drie archeologen die op het veld staan. Naast Jansen, die ook aan de 
Universiteit Leiden werkt, zijn dat David Fontijn, hoofddocent archeologie in Leiden,
en zijn promovenda Sasja van der Vaart. Die schijnbare karigheid in de heuvels is 
geen armoede, maar een gevolg van een grafritueel waarbij giften juist expres kapot 
en gedeeltelijk werden meegegeven. Deze opvatting verdedigen de drie in hun deze 
maand verschenen uitgebreide verslag van de opgraving van heuvel 7: Transformation 
through destruction is de veelbetekende titel. Door zijn grote gedetailleerdheid 
leest het boek als een detective. Wat is hier 2.700 jaar geleden gebeurd?

Palenrijen
Ondanks het verkeerslawaai hangt er op deze koude aprilochtend een serene sfeer over 
dit onlangs zorgvuldig gerestaureerde grafveld Zevenbergen. Er staan moderne 
palenrijen precies op de plaatsen waar de archeologen paalresten in de grond vonden. 
Sommige heuvels – waaronder de grote heuvel 3 – hebben een eigen ring van palen. Mede
door de ‘heilige’ uitstraling, zijn er al verzoeken hier een strooiveld in te richten
voor crematie-as. Maar Jansen wijst ook naar een andere historische continuïteit, 
midden op grafheuvel 2. “Hier hebben we resten van een middeleeuwse paal gevonden, 
waarschijnlijk een galg. Misschien een martelwiel.” Die paal is door de 
Monumentenwacht Nederland niet gereconstrueerd. Dit grafveld dient er nu uit te zien 
zoals in de vroege IJzertijd, zo’n 2.800 jaar geleden. 
Jansen wijst nog even naar beneden: “In deze heuvel 2 hebben we bij de opgravingen in
2004 ook drie lichamen gevonden, uit de dertiende en veertiende eeuw. Bij een jonge 
man waren de handen nog op de rug gebonden.” Even zwijgen de mensen op de heuvel. 
Zelfs voor archeologen komt zo de dood wel heel dichtbij.
Dit is het belangrijkste prehistorische grafveld van Nederland. Jansen is bezig het 
open te stellen voor publiek, met een speciale parkeerplaats een eindje verderop. 
“Dit veld had natuurlijk samen met het grafveld Vorstengraf, hier vlakbij, in de 
Historische Canon moeten staan.”

De opvallend grote grafheuvels, met een doorsnee van tientallen meters, worden 
traditioneel Vorstengraven genoemd, al weten we weinig over de macht van de mensen 
die er begraven liggen. De graven stammen uit de Hallstatt-periode (late Bronstijd en
IJzertijd, ca. 1.100 tot 500 v. Chr). Het grafveld Vorstengraf ligt 400 meter 
verderop, aan de andere kant van de A50. Het wordt gedomineerd door een van de 
grootste grafheuvels van Europa, 53 meter breed. In de jaren dertig werden in dat 
‘Vorstengraf van Oss’ een groot zwaard, een drinkemmer, delen van een paardentuig, 
een ijzeren mes en een urn met crematieresten gevonden. Inmiddels is uit nieuw 
anatomisch onderzoek van de botten in die urn komen vast te staan dat die vorst onder
de heuvel bij leven een jonge sterke man was. Niet de dikke ziekelijke man met een 
rugafwijking die er eerder van was gemaakt. Het zijn topstukken in het Leidse 
Rijksmuseum van Oudheden en ze verschijnen regelmatig op internationale 
tentoonstellingen. 
De grote heuvels hier, 3 en 7, en het Vorstengraf even verderop zijn ergens rond 700 
jaar voor Chr. aangelegd, in een paar generaties tijd. Fontijn leidde in 2007 het 
afsluitende onderzoek van het terrein met de opgraving van heuvel 7, vlak achter ons.
Die heuvel was bij een eerdere opgraving van het veld, door Richard Jansen, nog 
verboden gebied, omdat er een dassenburcht in zat. Jarenlang was het een vreemd, 
verlaten gebiedje vol berken, dat ook wel als ‘afwerkplek’ fungeerde, met naalden en 
condooms op de grond. Het duurde jaren voordat Rijkswaterstaat de dassen naar een 
ander gebied wist te verplaatsen.
In het nieuwe boek over heuvel 7 worden zelfs de doodlopende onderzoekswegen in kaart
gebracht, zoals die naar de herkomst van organische resten in bronzen krammetjes. Ook
de plaggen waaruit de heuvels zijn opgebouwd werden nauwkeurig bestudeerd (totale 
benodigde oppervlakte voor heuvel 7: 815 m2) Fontijn: “Ik wil in dit boek totale 
openheid van zaken geven. Ik wil niet dat mensen denken dat archeologen net als die 
psycholoog Stapel zomaar wat verzinnen.”

Een zwaard, een bijl, een mes
Van der Vaart: “Het klassieke vorstengraf bevat naast de crematieresten ook een grote
bronzen drankemmer, de situla, soms met kleine drinkbekers erbij, paardenbeslag zoals
een juk, bit en hengsels. Dierenbotten. En natuurlijk wapens: een zwaard, een bijl, 
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een mes.” Het zijn de traditionele onderscheidingspogingen van een elite: nadruk op 
de verschijning (de wapens), op het transport (de paarden) en de feesten (de 
drankemmers en de dierenbotten). “Je ziet dat nog terug in de vroegmiddeleeuwse 
Merovingische graven.”
Het kerngebied van de Hallstattcultuur ligt in Midden-Europa, het wordt wel eens als 
‘vroeg-Keltisch’ getypeerd. Maar ook hier bij Oss staan we echt in Hallstatt-land, 
met drie vorstengraven bij elkaar.
Maar met deze drie graven is dus iets geks aan de hand. Ze bevatten alle drie de 
typische vorstenkenmerken, maar spaarzaam. Het grote graf van Oss voldoet nog het 
meest aan de klassieke criteria, ook al bevat ook dat geen compleet paardentuig. Maar
de andere twee graven worden door Duitse onderzoekers meestal vriendelijk bespot als 
typische Hollandse calvinistengraven. Graf drie bevat een verbrande plank (gezaagd 
uit een eik met twee meter doorsnee), één stuk van een menselijk bot en vier 
fragmenten van metalen voorwerpen. Grafheuvel 7 bevat de resten van een brandstapel, 
een urn met crematieresten, een stukje bewerkt bot, 1.080 bronzen krammetjes en een 
paar kapotte onvolledige bronzen ringen. Van der Vaart: “Ik werd door collega’s voor 
gek aangezien: ben je nou nog bezig met die krammetjes?”
Deze armoede van de Nederlandse graven is schijn, zegt Fontijn. “Want dit was geen 
slaafse imitatie van de Duitse Hallstatt-cultuur, maar een aanpassing aan de eigen 
symbolische cultuur van deze streken. Ja, deze graven zijn niet zo rijk als de Duitse
vorstengraven uit dezelfde tijd. Maar nee, dat kwam niet omdat we hier een marginaal 
of armoedig gebied hadden. We kijken hier naar een grafritueel waar niets compleet 
werd meegegeven, altijd slechts een gedeelte. Pars pro toto noem ik dat. Geen armoe, 
maar bewuste keuze. Zo doen we dat hier. Zelfs de crematieresten werden niet allemaal
mee begraven. Alles ontmantelen, alles breken.” 
Fontijn legt uit dat in de eerste millennia voor Christus in Noordwest-Europa een 
vrij hardnekkige cultuur bestond waarbij vernietiging als een soort transformatie 
werd gezien, een verheffing naar een hogere wereld. Héél anders dan de Centraal-
Europese ‘macho’-cultuur. Alleen in Nederland zijn die twee culturen gemengd. “Alleen
in dit deel van de Noordwest-Europese cultuur vind je vorstengraven. Die zie je niet 
in Engeland of Denemarken.” Van der Vaart: “Je vindt hier maar één stukje 
paardentuig, of een onbruikbaar bit dat veel te groot is. Als je dat heel precies 
onderzoekt dan zie je dat dit heel zorgvuldig is ingepakt in textiel.”
De recente opgraving van 7 is vooral zo belangrijk omdat de archeologen ervan 
overtuigd zijn dat ze niks gemist hebben. Hele stukken grafheuvel zijn als één blok 
overgebracht naar het Restauratieatelier Restaura in Haelen, Limburg, , en daar 
verder uitgeplozen. Fontijn: “Toen ik zag hoe het heuvelstuk met de urn onder dat 
viaduct daar op een vrachtwagentje werd geladen, dacht ik wel: ‘Heb je drieduizend 
jaar zo’n enorme heuvel gehad, en dan word je zo weggereden.” Van der Vaart: “Door 
die blokken weten we dus helemaal zeker dat er maar een halve ring in het graf werd 
meegegeven. Waarom maar een halve? Daar ga je over nadenken.” Fontijn: “Met 
röntgenonderzoek hebben we in zo’n blok heel precies kunnen kijken hoe die bronzen 
nagels in de grond lagen: zo te zien was het beslag van een houten paardenjuk. In 
februari lieten ze me bij Duitse Archeologische Landesamt precies zo’n juk met beslag
zien, hélemaal zoals wij het gereconstrueerd hadden!” 

Vrije boeren
Maar wie zijn deze vorsten dan? In het Halstattkerngebied heb je echte versterkte 
plaatsen, met wallen eromheen: Fürstensitze. Daar telde kennelijk de macht van 
wapens. Hier is dat allemaal niet. Hier vind je hooguit een onbruikbaar gemaakt 
zwaard waarvan je niet weet of het ooit geschikt was als wapen. “Je had hier vrije 
boeren, geen overkoepelend gezag”, vertelt Fontijn. “Het enige dat wij nu nog zien is
hoe die gemeenschap sommige mensen op een bijzondere wijze heeft willen begraven toen
ze dood waren. Hoe groot die gemeenschap is, is moeilijk te zeggen. Ik denk dat er 
een paar honderd mensen bij deze crematies kwamen. Uit de wijde regio. Verder zien we
hier geen duidelijke machtsstructuur. Ik denk dat je deze mensen daarom niet als 
vorsten moet zien maar als ‘boeren met iets extra’s’. Meer een soort sacraal 
koningschap, met een rituele rol.” 
Ooit werd gedacht dat die mensen dat extra gezag ontleenden aan zouthandel. Maar er 
is geen bewijs voor zouthandel. Het enige dat duidelijk is dat er contacten waren met
verre streken. Fontijn: “Ik denk dat die verre contacten status gaven, persoonlijk 
aanzien. In andere graven hebben we zelfs imitaties van Etruskische motieven 
gevonden, en zelfgemaakt mislukt glas – nagemaakt van Zuid-Europese voorbeeld. In het
grafritueel wordt het verband met Halstatt benadrukt, maar wel op eigen wijze. Je 
ziet ook duidelijke individuele verschillen: in het graf van Oss is alles vooral 
ontmanteld, in graf 7 is alles gedeeltelijk gedaan en in 3 is alles gewoon heel 
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klein. Alsof ze telkens dachten: we gaan het weer eens anders doen.”
Fontijn: “En na de crematies namen die mensen allerlei dingen mee, ook van het 
crematiemateriaal. Wat ze er mee deden? Misschien hingen ze het aan het plafond in 
huis. Het waren een soort materiële symbolen, een herinnering aan deze mensen. Zoals 
wij nu een T-shirt van John Lennon dragen. Misschien bleef het spul jaren 
circuleren.”
Veel weten we dus niet, geeft Fontijn toe. Neem die palen op dit terrein. Stonden 
daar nog constructies op? Van der Vaart: “Misschien werden daar allerlei doeken 
tussen gehangen.” Jansen: “Haha, of ze zetten er schedels op!”
Gelukkig blijft dit gebied altijd weer vragen oproepen, besluit Fontijn en hij 
citeert zijn favoriete dichtregel van Slauerhoff: ‘Maar toen het lag ontdekt, leek 
het verraad.’

4 mei 2013  Situla
In de dubbele pagina gewijd aan het Vorstengraf van Oss (‘Begraven met een verbrande 
plank en krammetjes’, wetenschapsbijlage 27 & 28 april) wordt gesproken met enkele 
archeologen, en er wordt gewezen op de Hallstat-periode, en natuurlijk op de beroemde
situla van Oss. Er worden vergelijkingen gemaakt met vondsten in Duitsland, maar dat 
er naast deze situla in 1993 in ons land nóg een situla is gevonden, de tweede in 
Nederland, geen woord hierover. Weliswaar is het Rhenense grafveld van de Koerheuvel 
niet zo spectaculair als dat van Oss, maar de zeldzame situla bestaat toch echt (zie 
foto). Ook in Baarlo werd in 1934 een situla gevonden, maar dat is écht geschiedenis!
Dr. H.P. Deys  oud-voorzitter Historische Vereniging Oud Rhenen
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